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Sprawozdanie z pracy 

Rady Miasta Katowice 

za 2015r.  

 

W 2015r. Rada Miasta Katowice obradowała na 15 sesjach, z których   

3 miały charakter uroczysty. X sesja w dniu 9 czerwca 2015r. poświęcona z była 

25 rocznicy reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce, XI sesja w dniu 

19.06.2015r. była sesją wyjazdową do Radzionkowa , poświęconą 70-rocznicy 

Tragedii Górnośląskiej 1945r. i XV sesja  w dniu 11 września 2015r. 

poświęcona była 150- rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.  
 

W trakcie roku sprawozdawczego Rada Miasta Katowice podjęła 353 

uchwały, w tym 3  z zakresu  uchwalenia planów zagospodarowania  

przestrzennego, 15 w sprawie nadania nazw ulicom,  placom i skwerom  

w Katowicach  oraz  24 w sprawach skarg. Z inicjatywą uchwałodawczą 

występował przede wszystkim Prezydent Miasta Katowice. Ponadto 

Przewodniczący Rady Miasta ( 35), Komisja Rewizyjna Rady Miasta (24).    

Absolutorium dla Pana Prezydenta z wykonania budżetu za 2014r. zostało 

udzielone  na sesji  w dniu 25 czerwca 2015r., zaś na sesji w dniu 17 grudnia 

2015r. uchwalono budżet na rok 2016.  

 

Rada Miasta Katowice wysłuchała i przyjęła sprawozdania :  

-  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014, 

- z realizacji w 2014r. „Programu Giszowieckie Centrum Aktywności 

Lokalnej”, 

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu”, 

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach”, 

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu”,  

- z realizacji Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w 

Katowicach „Postaw na siebie”, 

- z realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My”,  

- z realizacji „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”,  

- strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 za 2014r., 

- z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

-  z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, 

- z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

- z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi”, 

- gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014, 



2 

 

- z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”, 

- z realizacji  programu: „Nas troje i więcej”,  

- z realizacji Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2012-2016- Katowice bez barier”, 

- z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”, 

- Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, 

- z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Katowice. 

 

Spośród podjętych w okresie sprawozdawczym uchwał na szczególną 

uwagę zasługują uchwały w sprawie: 

- utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 3 Zawodzie,  

- utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 2 Załęska Hałda- 

Brynów część zachodnia, 

- utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 9 osiedle Tysiąclecia,  

- utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 5 Brynów- Część 

Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka, 

- zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda – 

Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb  

i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec, 

- realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 

Katowice- Etap III”, 

- przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń w mieście Katowice”,  

- promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w 

hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1 A w 2016r., 

- „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2016-2020”, 

- udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2015 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, 

- przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016r.,  

- przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r., 

- zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Katowice”,  

- określenia wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2016  

obowiązujących na terenie miasta Katowice,  

- połączenia Instytucji Kultury „Katowice- Miasto Ogrodów” w Katowicach 

oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, 
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- aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Katowice”,  

- przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”. 

 

W marcu 2015r. przeprowadzono wybory do Rad Jednostek 

Pomocniczych nr : 7 Załęże, 12 Koszutka, 14 Dąbrówka Mała i 17 Giszowiec, 

natomiast w listopadzie 2015r. do Rad Jednostek Pomocniczych nr : 9 Osiedle 

Tysiąclecia, 10 Dąb i 11 Wełnowiec - Józefowiec.  

 

W październiku 2015r. dokonano wyborów ławników do Sądu 

Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na 

kadencję 2016-2019. 

 W 2015r. radni złożyli 789 interpelacji  i  wniosków, a  także  szereg 

zapytań, zawartych w protokołach sesyjnych.  

Przewodnicząca  Rady przyjęła w okresie sprawozdawczym, w trakcie dyżurów  

w Biurze Rady Miasta  86  osób w sprawach indywidualnych oraz w związku  

z tym wystosowała 42 interwencje do Prezydenta Miasta Katowice. 

 

 Rada kilkakrotnie wysłuchiwała na sesji osób spoza Rady, co umożliwiało 

pełną prezentację stanowisk stron i gwarantowało przejrzystość procedowania. 

  

 W roku 2015  nastąpiła zmiana w składach osobowych komisji stałych 

Rady Miasta Katowice w związku z uzupełnieniem składu Rady w dniu 28 

stycznia 2015r. o dwoje Radnych: Panią Patrycję Grolik i Pana Tomasza 

Szpyrkę.  

 Średnia frekwencja na sesjach kształtowała się na poziomie 97%. 

Natomiast w komisjach stałych Rady Miasta frekwencja kształtowała się na 

poziomie 89,9% . 


