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BRM.0012.7.8.2014.AŻ  

 

Protokół  nr  8/2014  

 z  posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice 

 

Data posiedzenia: 3.09.2014 r. 

Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00. 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:00. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba. 

Protokolantka: Agata Żurkowska.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 9 ogółem). 

  

Goście obecni na posiedzeniu:  

 
1. Pan Marcin Krupa – Wiceprezydent Miasta Katowice. 

2. Pani Małgorzata Kwapisz – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta. 

3. Pan Grzegorz Skorupa – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

4. Pani Teresa Jaromin – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich.  

5. Pan Adam Lidwin – Dyrektor Zakładu Targowisk Miejskich. 

6. Pan Piotr Handwerker – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 

7. Pan Mirosław Herman - Dyrektor Katowickich Cmentarzy Komunalnych. 

8. Pani Barbara Lampart -  Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, 

9. Pan Roman Buła  - Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg. 

 

Ad.1.  

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba powitał zaproszonych gości oraz  członków 

Komisji i przedstawił do zatwierdzenia porządek obrad posiedzenia:   

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23.07.2014 r. 

3.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-V.6140.24.2014.AL) dotycząca realizacji 

zadań w zakresie remontów placów zabaw w okresie VII 2013-VI 2014 r. oraz  

funkcjonowania cmentarzy komunalnych w mieście. 

4.Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice (SO-VIII.3026.1.2014.EK) dotycząca 

funkcjonowania Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach. 

5.Informacja I Wiceprezydenta Miasta Katowice (BD.IV.0012.4.2014.JB) dotycząca realizacji 

zadań w zakresie remontów ulic, mostów i placów zabaw w okresie VII 2013 - VI 2014. 

5.1.Informacja KZGM dot. realizacji zadań w zakresie remontów, ulic, mostów i placów 

zabaw w okresie V 2013-VI 2014. 

6.Złożenie propozycji do projektu budżetu Miasta Katowice na 2015 rok przez Komisję 

Infrastruktury i Środowiska. 

7.Sprawy wniesione, w tym opiniowanie projektów uchwał: 

7.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie 

utworzenia Związku Komunalnego "Rewitalizacja rzeki Rawy". 
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7.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku",      

7.3.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 

2014-2035 za I półrocze 2014 roku.  

7.4. Informacja o przebiegu wykonania planów  finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego   publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014r.  

8. Korespondencja: 

8.1.pismo Przewodniczącego Rady  Miasta Katowice z dnia 29.08.2014r. (sprawa 

BRM.0004.125.2014 dotycząca hałdy niebezpiecznych odpadów oraz rozlewiska  

chemicznych substancji na terenie byłej HMN „Szopienice”), przekazane do skrytek 

wszystkich radnych. 

9.Wolne wnioski. 

 

Członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska, jednogłośnie – 7 głosami „za” zatwierdzili  

porządek posiedzenia komisji /radni A.Warzecha i M.Sokół spóźnili się na komisję/. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba poddał pod głosowanie protokół nr 7/2014     

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska, które odbyło się w dniu 23.07.2014r. 

Radni jednogłośnie – 7 głosami „za” przyjęli protokół nr 7/2014 z posiedzenia Komisji 

Infrastruktury i Środowiska z dnia 23.07.2014r. 

Ad.3, 5. 

Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana M.Lutego z dnia 

25.08.2014r. (KŚ-V.6140.24.2014.AL)  dotyczącą  realizacji  przez Zakład Zieleni Miejskiej 

zadań w zakresie remontów placów zabaw w okresie od lipca 2013r. do czerwca 2014r. oraz  

informację I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani K.Siejnej (BD.IV.0012.4.2014.JB) 

dotyczącą realizacji zadań w zakresie remontów ulic, mostów i placów zabaw w okresie VII 

2013 - VI 2014. 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba udzielił głosu Naczelnik WKŚ Pani Barbarze 

Lampart, Dyrektorowi MZUiM Panu Piotrowi Handwerkerowi i Naczelnikowi WBID Panu 

Romanowi Bule i zwrócił się z prośbą o krótkie omówienie informacji. 

 

Radni zostali zapoznani przez Panią Naczelnik WKŚ z realizacją remontów 29 punktów 

placów zabaw, z głównymi trendami remontów oraz z poniesionymi wydatkami przez Zakład 

Zieleni Miejskiej w kwocie 91.147,95 zł. 

Dyrektor MZUiM Pan Piotr Handwerker szczegółowo omówił wykaz zadań 

inwestycyjnych wykonanych w okresie od 1.01-30.06.2014r. w ramach zadań własnych 

gminy w kwocie 681.410,77 zł. oraz w ramach zadań powiatu w kwocie 3.429.741,71 zł; 

przedstawił realizację dróg gminnych (wykonanie w kwocie 164.538,77 zł i dróg 

powiatowych (wykonanie w kwocie 31.242,00 zł) wykonanych w okresie 1.01.-30.6.2014r. w 

ramach przebudowy strefy śródmiejskiej.  
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Naczelnik WBiD Pan Roman Buła omówił informację n/t  wykonanych remontów ulic, 

mostów i placów zabaw w okresie VII 2013-VI 2014 przez KZGM i zainteresował Komisję 

tematem rewitalizacji podwórek, które stanowią część większej całości i zostały przekazane 

mieszkańcom, wspólnotom mieszkaniowym którzy przejęli inicjatywę w zasobach gminnych. 

Pan Naczelnik WBiD zasugerował, że Komisja  mogłaby obejrzeć wyremontowane podwórza 

i podał przykłady zagospodarowania i aranżacji podwórzy po wyburzeniach budynków 

gospodarczych/komórek m.in. przy ul. Plebiscytowej 23 i Kozielskiej 8. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba poinformował, że rozważy tę propozycję bo 

kolejne posiedzenie komisji jest wyjazdowe, następnie otworzył dyskusję: 

 

Radny Pan Tomasz Maśnica zapytał o termin wykonania placu  zabaw na Zadolu. 

 

Wiceprezydent Miasta  Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że mimo wcześniejszych kłopotów 

finansowych jest szansa, że to zadanie zostanie wykonane w tym roku. Po przetargu okazało 

się, że wycena była zawyżona dodatkowym utrudnieniem jest też dość duży teren 

przeznaczony pod plac zabaw. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba zapytał, czy będzie zmieniona technologia 

wykonania placu zabaw, np. będzie kładzione bardziej przyjazne podłoże niż żwirek i podał 

przykład placu zabaw przy ul. Kopernika. 

 

Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa w odpowiedzi: nie ma możliwości zmiany 

technologii, dopiero po upływie 3-letniego okresu gwarancyjnego. 

 

Radny Pan Józef Zawadzki zwrócił uwagę, że byłaby konieczna wymiana podłoża tj. 

żwirku ponieważ dzieci się kaleczą, kamyczki wchodzą do butów itd. Następnie radny P.Józef 

Zawadzki zgłosił, że na ul. Przodowników, na której KIWK-a wykonała kanalizację, zapada 

się nawierzchnia i robi się coraz większa dziura w jezdni. 

 

Dyrektor MZUiM Pan Piotr Handwerker wyjaśnił, że wystąpił w tej sprawie do KIWK-i i 

zaproponował radnemu, żeby też wystąpił z interpelacją w tej sprawie. Do tej pory  KIWK-a 

nie udzieliła MZUiM odpowiedzi.       

 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba rozpatrzył   

informację Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana M.Lutego (KŚ-V.6140.24.2014.AL) 

dotyczącą funkcjonowania cmentarzy komunalnych w mieście i udzielił głosu Dyrektorowi 

KCK Panu Mirosławowi Hermanowi. 

 

Radni zostali poinformowani, że w Ligocie jest realizowana budowa nowego budynku 

administracji cmentarza, który ma być oddany w październiku 2014 roku; natomiast KCK ma 

zamierzenia, aby stać się zakładem samofinansującym się, płacącym wszystkie podatki, nie 

pobierającym dotacji z Urzędu Miasta. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Pan Stefan Gierlotka zapytał na ile lat KCK ma zapewniony 

byt? 

 

Dyrektor KCK Pan Mirosław Herman w odpowiedzi: funkcjonowanie KCK zależy od 

liczby mieszkańców Katowic i zostały poczynione rezerwy terenów – niewykorzystany las 

przy ul. Gospodarczej oraz las przy ul. Goetla. 

  

Radna Pani Maria Sokół zgłosiła w imieniu mieszkańców, że w porze jesienno-zimowej na 

cmentarzu przy ul.Murckowskiej oświetlenie jest niewystarczające i po godz. 17-tej jest 

ciemno. 

 

Dyrektor KCK Pan Mirosław Herman potwierdził że nie ma oświetlenia, cmentarz jest 

podświetlany od ulicy Murckowskiej, natomiast tylko w dniu 1-go listopada cmentarz jest 

oświetlony przez 24 godziny i zwrócił uwagę, że oświetlenie na cmentarzu przyciąga złodziei.  

 

Komisja Infrastruktury i Środowiska przyjęła ww. informacje. 

 

Ad.4. 

Radni otrzymali informację Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana M.Krupy z dnia 

25.08.2014r. (SO-VIII.3026.1.2014.EK) dotycząca funkcjonowania Zakładu Targowisk 

Miejskich w Katowicach. 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba udzielił głosu Dyrektorowi ZTM Panu 

Adamowi Lidwinowi, z prośbą o przybliżenie najważniejszych informacji. 

Radni zostali poinformowani, że mimo prowadzonego remontu ul. Kościuszki nie ma 

żadnych możliwości obniżenia opłaty targowej pobieranej od kupców z targowiska na placu 

K.Miarki. ZTM będzie wnioskować o odszkodowanie za utracone wpływy z tyt. opłaty 

targowej z powodu remontu. 

Radni zostali poinformowani również o toczącym się postępowaniu mającym na celu oddanie 

w trwały zarząd części targowiska przy ul. Pukowca oraz na  pl. Karola Miarki.  

 

DYSKUSJA: 

Radny Pan Adam Warzecha zapytał, czy ZTM jako administrator terenu  targowisk 

podejmował inicjatywę organizowania w mieście bazarów ekologicznych, szczególnie w 

zakresie wyznaczenia terenu. Czy nie da się przejąć tego rynku i przenieść do centrum bo 

teren po byłej Hucie Baildon nie nadaje się na jarmark ekologiczny. 

Dyrektor ZTM Pan Adam Lidwin w odpowiedzi: organizatorzy bazaru ekologicznego nie 

zgłosili się do nas. Temat jest modny i nośny i powraca od 20 lat, ktoś jednak musi 

zainwestować w przenośną infrastrukturę.  

Radny Pan Adam Warzecha uściślił: chodzi o opracowanie projektu architektonicznego – 

układu, na wzór francuski, kamiennych stołów. 
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa w odpowiedzi: próbowano coś 

takiego stworzyć  na targowisku w Ligocie, tj. postawiono kamienne stoły, które przejęli stali 

sprzedawcy ale skończyło się na tym, że ich stragany zasłoniły stoły. 

Radny Pan Adam Warzecha stwierdził, że tworzenie w centrach miast bazarów 

ekologicznych jest cenną inicjatywą i należy się zastanowić, gdzie po przebudowie strefy 

śródmiejskiej można utworzyć taki bazar, także wykorzystać stoły kwiatowe na bazarze 

kwiatowym. Należy przeanalizować czy plac Wolności i plac Miarki też się nadają bo teren 

po Hucie Baildon nie jest trafiony, natomiast przykład targowiska w Ligocie pokazuje, że jest 

źle zarządzane skoro ze stołów zrobiono stragany.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przypomniał, że w nowym projekcie 

zagospodarowania placu kwiatowego są przewidziane stoły kwiatowe. Co do targowiska w 

Ligocie to doszło tam po prostu do samowolki. 

Pan Wiceprezydent Marcin Krupa obiecał, że urzędnicy przedyskutują temat lokalizacji kilku 

bazarów ekologicznych, tak aby oddziaływały na całe miasto. 

 

Radny Pan Tomasz Maśnica zapytał, w imieniu kupców z Ligoty którzy mają stałe kioski o 

możliwość zmiany (zniżki) podatku od nieruchomości,  pobieranego  w sezonie zimowym bo 

do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi z Urzędu Miasta.  

Dyrektor ZTM Pan Adam Lidwin w odpowiedzi: targowisko w Ligocie jest na własnych 

prawach: na przykład kupcy z placu Miarki zgłaszają nam, że w danym okresie nie handlują i 

wtedy nie pobieramy opłat (stanowiących 50% kosztów utrzymania miejsca). Pan Dyrektor 

poinformował, że sprawa jest do rozważenia. 

Radny Pan Adam Warzecha zapytał jak na kondycję finansową ZTM wpłynęła likwidacja 

targowiska przy ul.Sądowej? 

Dyrektor ZTM Pan Adam Lidwin wyjaśnił, że likwidacja miała miejsce kilka lat temu i to 

targowisko nie było miejskie, po likwidacji część kupców przeszła na targ przy ul. 

Mickiewicza. 

Ad.6. 

Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji Infrastruktury i Środowiska zgłosili następujące 

propozycje do projektu budżetu Miasta Katowice na 2015 rok: 

„Komisja Infrastruktury i Środowiska zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Katowice 

z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta Katowice na 2015 rok, propozycji 

Komisji dotyczących:  

- zabezpieczenia środków na dokończenie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 

23 przy ul. Medyków 23 (propozycja r. Tomasza Maśnicy), 

- wykonanie obiektu sportowego na terenie dawnego stadionu „Kolejarza” przy ul. 

Asnyka” (propozycja r. Mariusza Skiby). 

Wynik głosowania: jednogłośnie 9 głosów „za”.   

 

Radny Pan Tomasz Maśnica zapytał czy rozpocznie się inwestycja mieszkaniowa „Zielone 

Katowice” w Podlesiu przy ul.Migdałowców, o którą wnoszą mieszkańcy i tamtejsza 
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jednostka pomocnicza. 

 

Wiceprezydent Miasta Pan Marcin Krupa wyjaśnił, że nie ma problemów z rozpoczęciem 

inwestycji po stronie miasta i przyznał że wcześniej projekt został odrzucony z powodu 

błędnej rzędnej terenu. 

  

Ad.7. 

7.1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Pana Mariusza Skiby Naczelnik WKŚ Pani 

Barbara Lampart przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę   

w sprawie utworzenia Związku Komunalnego „Rewitalizacja rzeki Rawy”. 

 

Radni zostali poinformowani, że uchwała początkowa z 1996 roku jest martwa, nie wygasła z 

mocy prawa i podejmowana uchwała ma charakter porządkowy bo uchyla uchwałę z dnia 

1.04.1996r.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba zapytał, dlaczego dopiero teraz jest uchylana ta 

uchwała? 

 

Naczelnik WKŚ Pani Barbara Lampart poinformowała, że w sprawie tej uchwały napisała na 

początku 2014 roku do wydziału studentka, która  prawdopodobnie pisząc pracę dotarła do 

niniejszej uchwały i okazało się że ta uchwała nie funkcjonuje. 

 

Radny Pan Adam Warzecha stwierdził że to jest temat dla komisji rewizyjnej lub 

organizacyjnej, natomiast przydałby się monitoring wszystkich podjętych uchwał by 

stwierdzić, czy w obrocie prawnym nie ma większej ilości „martwych” uchwał i  zgłosił 

propozycję wniosku, skierowanego do Pana Przewodniczącego Rady Miasta:  

 

„Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Komunalnego 

„Rewitalizacja rzeki Rawy” oraz po otrzymaniu wyjaśnień od Naczelnika Wydziału 

Kształtowania Środowiska zwraca się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Katowice 

z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeglądu uchwał Rady Miasta 

Katowice w celu usunięcia z obrotu prawnego tych uchwał, które nie funkcjonują”. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba poddał pod głosowanie wniosek, który Komisja 

podjęła jednogłośnie: 9 głosów „za”. 

  

Opinia do projektu uchwały:    

„Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się  z projektem uchwały Rady 

Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Komunalnego 

„Rewitalizacja rzeki Rawy” – w głosowaniu:  jednogłośnie  9 głosów „za” – pozytywnie  

zaopiniowała  przedmiotowy  projekt uchwały. 

  

7.2,3,4. Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba przystąpił do rozpatrzenia informacji 

przedłożonych przez Prezydenta Miasta Katowice (OZ-K.0053.1.88.2014.AD z dnia 

27.08.2014r.), tj.:  

- projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku",      
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- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku.  

- informacji o przebiegu wykonania planów  finansowych samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnego   publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto 

pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014r.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba udzielił głosu Naczelnik Wydziału Budżetu 

Miasta Pani Małgorzacie Kwapisz z prośbą o przedstawienie danych dotyczących wykonania 

budżetu za I półrocze 2014 roku w działach interesujących Komisję Infrastruktury i 

Środowiska. 

 

Pani Małgorzata Kwapisz Naczelnik WBM  przedstawiła Komisji następujące informacje: 

Budżet miasta Katowice jest stale zmieniany w ciągu roku z powodu przesunięcia 

realizowanych zadań lub z powodu zmian wniesionych przez dysponentów środków. Po I 

półroczu br. wykonanie dochodów wyniosło  ponad 50% planu po zmianach, odnotowaliśmy 

wzrost dochodów bieżących, obserwujemy wzrost dochodów z PIT i CIT  i  jest to przyzwoity 

wynik w porównaniu z I półroczem 2013r. Na dynamikę dochodów miały wpływ także 

dochody z tzw. opłaty „śmieciowej” – 23 mln złotych.     

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47% planu i ich dynamika w I półroczu jest 

niższa niż w roku ubiegłym. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wys.40% planu tj. 

200 mln zł i w porównaniu z I półroczem 2013r. gdy wyniosły 73 mln zł jest to zdecydowany 

wzrost, na który miała wpływ realizacja dużych projektów miejskich (budowa siedziby 

NOSPR, MCK oraz przebudowa strefy Rondo-Rynek).          

Wynik operacyjny budżetu wyniósł 134 mln zł i jest wyższy o 35 mln zł w stosunku do 

wyniku z 2013r. i urzędnicy mają nadzieję, że pod koniec roku wynik nie będzie niższy.  

Wydatki bieżące są realizowane sukcesywnie, bez zawirowań  i wyniosły ok. 51% planu. 

Wydatki majątkowe mają niższe wykonanie za I półrocze br., co rzutuje na wskaźnik 

wykonania. Jeśli wskaźnik wykonania jest wysoki to oznacza, że umowa została podpisana.   

 

Pani Naczelnik Małgorzata Kwapisz odniosła się też do informacji uzupełniających i 

poinformowała, że „Informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Katowice na lata 2013-2035, za I półrocze 2014 roku" została sporządzona w takim 

układzie, jak prognoza finansowa WPF i zawiera informacje na temat zaciągniętych 

zobowiązań przez Miasto w I półroczu br. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba podziękował za udzielone wyjaśnienia i 

wobec braku pytań zwrócił się do członków Komisji z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 

Katowice za I półrocze 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Katowice na lata 2013-2035, za I półrocze 2014 roku” oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto Katowice pełni funkcję 

organu tworzącego za I półrocze 2014 roku”. 
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Opinie: 

Komisja Infrastruktury i Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się „Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2013-2035, za I półrocze 2014 roku” – w 

głosowaniu: 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, bez sprzeciwu – pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały”. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska w głosowaniu: jednogłośnie 7 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej wobec których Miasto Katowice pełni funkcję organu tworzącego za I 

półrocze 2014 roku”. 

 

Ad.8. 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba omówił krótką korespondencję i 

zaproponował przyjąć do wiadomości pismo Przewodniczącego Rady  Miasta Katowice z 

dnia 29.08.2014r. (BRM.0004.125.2014), dotyczące hałdy niebezpiecznych odpadów oraz 

rozlewiska  chemicznych substancji na terenie byłej HMN „Szopienice”. 

Komisja będzie oczekiwać na odpowiedź Prezydenta Miasta. 

 

Ad.9. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Skiba stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany i dziękując Radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je. 

 

 

    Przewodniczący Komisji 

  Infrastruktury i Środowiska 

 

 

Mariusz SKIBA 
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