
BRM.0012.6.10.2016.AŻ

Protokół Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

Data posiedzenia: 13.10.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30.
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:40.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz.
Protokolantka: Agata Żurkowska.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych.
Nieobecni radni: Jerzy Forajter, Magdalena Wieczorek.

Zaproszeni goście:
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska,
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech,
Dyrektor MOPS Pani Anna Trepka,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś,
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa,
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Teresa Jaromin,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis,
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska,
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Wł. i Przekształceń Wf. Pani Mirosława Stachura-Jeleń,
Pan Robert Dębski - Casinos Poland Sp. z 0.0.,

Pan Adam Lejman-Gąska - .Nowoczesna Katowice,
Pan Szymon Kosek - Katowice24.1nfo.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych
zaproszonych gości, następnie zwrócił się do członków Komisji o zatwierdzenie porządku obrad:

l.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia .Jnforrnac]i o przebiegu wykonania
budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz .Jnforrnac]i o
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I
półrocze 2016 roku" .

• Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku,
• Informacja uzupełniająca o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze

2016r.
• Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata

2016-2035 za I półrocze 2016 roku",
• 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 2016 roku
+ uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach Nr 4200/111/159/2016 z dnia 15 września 2016r.,
przekazana przy piśmie (BM-1I1.3034.5.2016.MS z dnia 20.09.2016r.)

3.Sprawy bieżące i wniesione:
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3.1.Sprawozdanie z Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półr. 2016 r.
3.2.Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (SO-VIII.0012.3.2016.AS z dnia 12.9.2016r).
3.3.Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (PS-11.8120.23.2016.AK z dnia 12.9.2016 r.).
3.4.Pismo Prezesa Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów" z dnia 8.9.2016 r. do Komisji Polityki
Społecznej.
3.S.Do wiadomości Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej pismo z dnia 12.9.2016r.
.Nowoczesna Katowice.
3.6.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice.
3.7.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Tullos Investments Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia
pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Altus położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13
w Katowicach (BRM.000S.4S.2016 z dnia 19.09.2016r.)
3.8.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej
opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Altus położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach
(BRM.000S.46.2016 z dnia 19.09.2016r.)
3.9.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej
opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Best Western Premier Hotel Forum Katowice
położonym przy ul. Bytkowskiej la w Katowicach (BRM.000S.47.2016 z dnia 23.09.2016r.)
4.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casino Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o
lokalizacji kasyna gry w nowo budowanym kompleksie hotelowo-biurowym przy ul. WOjewódzkiej
10-12 w Katowicach (BRM.000S.48.2016 z dnia 28.09.2016r.)
4.1.wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casino Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o
lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu "Katowice" zlokalizowanym przy Al. Korfantego 9
w Katowicach (BRM.000S.49.2016 z dnia 28.09.2016r.)
4.2.Pismo Wiceprezydent Miasta Katowice (PS-V.8141.12.2016.AS z dnia 23.09.2016 r).
4.3.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".
4.4.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu
wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2016 roku.
4.S.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
4.6.Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.
S.Wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zgłosił do porządku obrad komisji, że zgodnie z
przyjętym planem pracy Komisja w dniu dzisiejszym miała odbyć wyjazdowe posiedzenie w Ośrodku
Wychowawczym Sióstr Jadwiżanek w Bogucicach, ale ze względu na dzisiejszą obszerną tematykę
komisji i wielu gości z zewnątrz wyjazdowe posiedzenie komisji zostało przełożone.
Pan Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował zorganizowanie wyjazdu w styczniu lub w lutym
2017 roku i zwrócił się o uwzględnienie tej propozycji przy opracowywaniu planu pracy na 2017 rok.
Komisja Polityki Społecznej przyjęła porządek obrad 6 głosami "za".

Ad.l.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował Radnych, że protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Społecznej w dniu 1.09.2016r. był dostępny na portalu oraz był do wglądu w Biurze
Rady Miasta, następnie poddał go pod głosowanie.
Członkowie Komisji Polityki Społecznej w głosowaniu: 6 głosów "za" przyjęli protokół nr 8
z posiedzenia w dniu 1.09.2016 r.
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Ad.2., 3., 3.1.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I
półrocze 2016 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz .Jnformac]i o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku".

Radni otrzymali następujące materiały uzupełniające:
l.Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku,
2.lnformację uzupełniającą o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku,
3.lnformację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035 za I półrocze 2016 roku",
4.lnformację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu
tworzącego za I półrocze 2016 roku,
5.uchwałę III Składu Orzekającego RIO w Katowicach Nr 4200/111/159/2016 z dnia 15 września 2016r.
w sprawie wydania pozytywnej o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz udzielił głosu Skarbnik Miasta Katowice Pani Danucie
Kamińskiej, która przekazała informacje dotyczące wykonania finansowego za 9 miesięcy 2017 roku
(przy wskaźniku upływu czasu wynoszącym 50%). Wykonanie dochodów wyniosło 52%, z tego
dochody bieżące wyniosły 55% planu. Wykonanie dochodów majątkowych (w większości środków z
funduszy europejskich) jest niskie i wynosi 23%. Wykonanie wydatków wyniosło 40% planu;
wydatków bieżących 47% i też odnotowaliśmy niskie wykonanie wydatków majątkowych 10%.
Poprawiła się nadwyżka operacyjna budżetu z powodu jednorazowej, znaczącej wpłaty z podatku od
czynności cywilno-prawnych w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa (ok. 50 mln zł). Tak więc
wykonanie dochodów miasta jest powyżej planu ale przewidujemy, że niestety nie zostaną wykonane
wszystkie dochody; zakładamy że będą wyższe dochody z podatku PIT w stosunku do planu po
zmianach, natomiast z podatków: ClT, od nieruchomości, od środków transportowych, spadku i
darowizn wpływy będą niższe niż zakładano.
Wykonanie wydatków budżetu miasta za 9 miesięcy wynosi 60% planu. Zakładamy, że nadwyżka
budżetowa będzie wynosić ponad 200 mln złotych i będzie wyższa niż zakładano.
Mimo niekorzystnych tendencji wykonanie budżetu miasta przebiega prawidłowo, niepokoi jednak
wspomniane niskie wykonanie wydatków majątkowych, ale to wynika z opóźnień w przekazywaniu
funduszy europejskich na realizację projektów unijnych.
Jeżeli chodzi o zakres działania Komisji Polityki Społecznej to w każdej dziedzinie (pomoc społeczna,
bezpieczeństwo publiczne) odnotowujemy wzrost wykonania planu dochodów i wydatków
w stosunku do ubiegłego roku, więc dysponenci środków nie powinni narzekać.

Dyskusja:

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień nawiązał do sprawozdania z wykonania Programu
zadań społecznych i gospodarczych i ponowił pytanie, które zadał na Komisji Rozwoju Miasta - czy
projekt budowy Pomnika Ofiar Deportacji Górnoślązaków w Bogucicach będzie realizowany zgodnie
z planem, czy będzie modyfikowany, w związku z zapisanymi uwagami, że konieczna będzie zmiana
projektu.
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Naczelnik WRM Pani Katarzyna Staś poinformowała, że pytania radnych z ostatniej Komisji Rozwoju
Miasta zostały rozesłane do poszczególnych jednostek i z tego co ustaliła, nie ma jeszcze udzielonych
odpowiedzi. Odnośnie Parku w Bogucicach uważam, że jest jakieś nieporozumienie w zapisie. Na
sesji październikowej będziemy proponować wniesienie do obecnego budżetu miasta odrębnej
pozycji dotyczącej budowy pomnika w podobnej lokalizacji - na skraju parku w Bogucicach i to nie
powinno zaburzyć realizacji tego zadania.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień nawiązał do "Informacji z wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. .." i zapytał, mimo że Szpital
Murcki jest miejską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czy Komisja mogłaby się dowiedzieć
co aktualnie dzieje się ze szpitalem, jakie są plany Miasta wobec tego szpitala, bo na Komisji Polityki
Społecznej w ub. roku były formułowane zapytania i Radni nie otrzymali informacji bieżącej.

Naczelnik WZNWiPW Pani Mirosława Stachura-Jeleń zaproponowała, że przygotuje na kolejne
posiedzenie Komisji Polityki Społecznej bieżącą informację na temat Szpitala Murcki.

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska odesłała P. Radnych do "Informacji uzupełniającej
o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku", która zawiera wykonanie
planów finansowych miejskich spółek.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze
2016 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na
lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz "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 2016 roku",
w głosowaniu: 6 głosów "za" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad.3.2.
Komisja Polityki Społecznej otrzymała pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice (SO-
VIII.0012.3.2016.AS z dnia 12.9.2016r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Radnego Pana Macieja
Biskupskiego dot. kasyn w Katowicach.
Radny Pan Maciej Biskupski nie zgłosił uwag do udzielonej odpowiedzi.

Ad.3.3.
Komisja Polityki Społecznej otrzymała do wiadomości i wykorzystania pismo Wiceprezydenta Miasta
Katowice (PS-11.8120.23.2016.AK z dnia 12.9.2016r.) wyjaśniające sytuację Pana Henryka Kornka,
który zgłosił na poprzedniej komisji uwagi pod adresem MOPS.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie ma obecnego na komisji Pana Henryka Kornka.

Ad.3.4.
Komisja Polityki Społecznej otrzymała pismo Pani Prezes Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów"
z dnia 8.9.2016 r., która zwróciła się do komisji o wsparcie wniosku budżetowego.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz stwierdził, że nie ma obecnego przedstawiciela
Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów" i postanowił omówić pismo w wolnych wnioskach.

str. 4



Ad.3.5.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował, że wpłynął do Prezydenta Miasta Katowice
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Wsparcie leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Katowic w latach 2017-2019,
wniesione przez Partię .Nowoczesna Katowice, który Komisja Polityki Społecznej oraz Kluby Radnych
w Radzie Miasta Katowice otrzymali do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz powitał Pana Adama Lejmana-Gąskę,
Przewodniczącego Koła Katowice-Południe. Nowoczesna Katowice.

Komisja Polityki Społecznej udzieliła głosu Przewodniczącemu Koła Panu Adamowi Lejmanowi-Gąsce

Przewodniczący Pan Adam Lejman-Gąska zwrócił się z apelem do P. Radnych, aby pochylili się nad
projektem i zaopiniowali go. Przedstawiciele. Nowoczesnej są otwarci na dyskusję, projekt uchwały
nie jest sztywny, czekamy na sugestie ze strony radnych.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zapytał przedstawiciela Strony Prezydenckiej, czy jest
stanowisko Prezydenta Miasta do projektu uchwały?

Skarbnik Miasta Pani Danuta Kamińska poinformowała, że projekt uchwały został przekazany do
zaopiniowania do Wydziału Prawnego UM.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zapytał Przewodniczącego Pana Adama Lejmana
-Gąskę czy projekt uchwały został przesłany do większej liczby miast, czy tylko Miasto Katowice
zostało wyróżnione?

Przewodniczący Pan Adam Lejman-Gąska: projekt uchwały został przesłany do Bydgoszczy. Uchwała
dot. in vitro została podjęta w Częstochowie, w przyszłym roku będzie obowiązywać w Sosnowcu.
Program skierowany do mieszkańców Katowic ma na celu zwiększenie populacji mieszkańców
Katowic, bo w Katowicach od dłuższego czasu sukcesywnie zmniejsza się liczba mieszkańców.

Radny Pan Marek Nowara zapytał o podstawę wyliczenia kwot, które zawiera projekt uchwały.

Przewodniczący Pan Adam Lejman - Gąska: kwoty zostały oszacowane na podstawie danych
statystycznych przyjętych dla całej populacji. W przypadku Katowic, jeśli chodzi o liczbę 188 par które
cierpią z powodu braku dziecka/z powodu niepłodności - liczba może być lekko zaniżona albo
zawyżona, dlatego projekt został przedstawiony na krótki 3.letni okres czasu, aby można było
dokładnie oszacować problem w jakiej skali dotyczy mieszkańców Katowic.

Przewodniczący Pan Adam Lejman - Gąska: przyjęliśmy, że dofinasowanie jednego zabiegu będzie
wynosić od 75 do 100% ale nie więcej niż 5.000,00 zł i na podstawie badań statystycznych
przyjęliśmy, że problem będzie dotyczył 188 par, które mieszkają w Katowicach.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zaproponował Panu Przewodniczącemu Koła .
Nowoczesna Katowice powrót do tematu, kiedy będzie znane stanowisko Prezydenta Miasta
Katowice i wtedy będzie można odnieść się do tego merytorycznie i zalecił śledzenie stron BlP Urzędu
Miasta Katowice.
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Ad.3.6.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice i udzielił głosu Naczelnik WPS Pani
Małgorzacie Moryń- Trzęsimiech.
Radni zostali zapoznani przez Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej ze zmianami do projektu
uchwały, m.in. z wydłużeniem kadencji Rady Seniorów z 2 do 4 lat. Sprawozdanie z działalności Rady
Seniorów, której kadencja zakończyła się będzie przedstawione na sesji w dniu 26 bm.

Radny Pan Maciej 8iskupski: rozumiem, że zmiany do projektu uchwały były skonsultowane z Radą
Seniorów obecnej kadencji ponieważ Radni nie otrzymali informacji pisemnej na ten temat, więc
zakładam, że Rada Seniorów zmiany zaakceptowała i można projekt uchwały zagłosować?

Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech potwierdziła, że zmiany przepisów zostały
skonsultowane i zaakceptowane przez Radę Seniorów, choć nie wszystkie wnioski zostały
uwzględnione np. nie został uwzględniony wniosek RS dotyczący pokrycia kosztów podróży
służbowych (delegacji) członków RS ze środków budżetu miasta, przekazywanych organizacjom
pozarządowym. W tym roku w Sejmie RP odbyły się trzy spotkania ze środowiskami seniorów,
z udziałem przedstawicieli katowickiej Rady Seniorów.

Radny Pan Marek Nowara: w projekcie uchwały brakuje mi zapisu, że członkowie Rady Seniorów
muszą być zameldowani w Katowicach. Podobnie jest w przypadku rad dzielnic, których członkowie
muszą być zameldowani w Katowicach. Rada Seniorów powinna składać się z seniorów, którzy są
zameldowani w naszym mieście.
Otrzymałem sygnały od osób, które byłyby zainteresowane pracą w Radzie Seniorów a nie są
zrzeszone w stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych, które nie chcą się przez te
organizacje zrzeszać - że niema stworzonej możliwości, żeby aktywny senior, znany ze swojej
działalności, ale nie działający w strukturach NGO-sów mógł zgłosić swoją kandydaturę do Rady
Seniorów; podobnie sprawa wygląda z głosowaniem, głosują tylko NGO-sy. Czy możemy rozszerzyć
możliwość głosowania na mieszkańców niezrzeszonych?
Czy możemy otrzymać informację jak ta kwestia jest rozwiązana w innych miastach, w których
funkcjonują Rady Seniorów, czy jest tam przyjęty tryb zgłaszania kandydatów taki jak u nas, czyli
przez NGO-sy i tryb głosowania przez NGO-sy?
Kiedy będą odbywać się wybory do Rady Seniorów w Katowicach to zgłaszam propozycję, aby w akcji
promocyjnej Urząd Miasta promował wszystkie te dobre rzeczy, które dzieją się dla seniorów
w Katowicach, bo wydaje się, że wciąż zbyt mało osób wie o tym i sama forma zgłaszania kandydata
do Rady Seniorów tylko przez NGO-sy w pewnym sensie ogranicza dostęp do Rady Seniorów.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień zwrócił się o wyjaśnienie zapisu dotyczącego
wygaśnięcia mandatu z powodu 3 nieobecności, który wydaje się być kontrowersyjny. Czy ten zapis
powstał w wyniku pracy obecnej RS i czy w przyszłości nie będzie budził nie potrzebnych emocji?
Brak aktywności radnych - czy to w Radzie Miasta, Radzie Jednostki Pomocniczej czy w Radzie
Seniorów jest przez media szeroko komentowany, więc czy ten zapis powstał w wyniku jakiegoś
konsensusu?

Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech ustosunkowała się do zgłoszonych pytań:
l.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w przepisach prawa wyborczego nie ma ograniczeń co do wieku
oraz miejsca zamieszkania kandydata.
2.jeśli chodzi o tryb wyborów to w skład Rady Seniorów mogą wchodzić: przedstawiciele organizacji
pozarządowych, seniorzy, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku i innych komitetów. Tryb
głosowania został wypracowany w wyniku konsensusu, gdzie środowiska senioralne i organizacje
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pozarządowe uznały, że nabór i głosowanie odbywają się przez NGO-sy. Czy przez to pojawiają się
jakieś ograniczenia w procesie wyborczym? Na pewno nie trzeba być członkiem organizacji
pozarządowej i w niej działać, natomiast trzeba uzyskać poparcie organizacji pozarządowej,
natomiast niezrzeszony kandydat musi mieć poparcie mieszkańców.
Proszę zauważyć, to są bardzo szerokie gremia, które skupiają różne osoby w wieku senioralnym,
mamy tych gremiów w Katowicach bardzo dużo, więc ważne jest, żeby jedno gremium wskazało
jednego kandydata i udzieliło mu poparcia, żeby to nie była osoba całkowicie anonimowa.
Jeżeli chodzi o promocję wyborów do Rady Seniorów w Katowicach to oczywiście kampanie
promocyjne są prowadzone i zostały rozpoczęte już na etapie konsultacji społecznych projektu
uchwały. Zainteresowanie tematem wśród seniorów jest coraz większe, widać to na przykład
podczas spotkań na tzw. Seniorladach organizowanych w "Skarbku". Katowickie środowisko seniorów
jest skonsolidowane i mamy dobre przepływy informacji z seniorami.
Postulat wygaśnięcia członkostwa w Radzie Seniorów z powodu 3 nieobecności wyszedł od samej
Rady Seniorów tej kadencji - bo trzeba mieć na uwadze fakt, że spotkania RS odbywają się nie
rzadziej niż raz na kwartał ( praktycznie raz w miesiącu), więc 3 nieobecności to jest bardzo duża
część kadencji RS.Zdarzało się, że osoby były nieaktywne i to przeszkadzało w pracach RS.

Radny Pan Marek Nowara podziękował za wyjaśnienia i zwrócił się o przygotowanie pisemnej
informacji, w jaki sposób mieszkańcy Katowic niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych, którzy są
zainteresowani pracą w katowickiej Radzie Seniorów, mogą zgłosić swoją kandydaturę na członka do
Rady Seniorów Miasta Katowice.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice, w głosowaniu: 5 głosów "za" przy 1 głosie
"wstrzymującym się", bez sprzeciwu, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad.3.7.,3.8, 3.9, 4., 4.1.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poinformował, że otrzymał do wstępnego rozpatrzenia
kolejne wnioski lokalizacyjne złożone przez następujące podmioty:
- Spółkę Tullos Investments Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry
w budynku Altus położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (BRM.0005.45.2016 z dnia
19.09.2016r.),
- Spółkę Casinos Poland Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry
w budynku Altus położonym przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (BRM.0005.46.2016 z dnia
19.09.2016r.) i w budynku hotelu Best Western Premier Hotel Forum Katowice położonym przy ul.
Bytkowskiej la w Katowicach (BRM.0005.47.2016 z dnia 23.09.2016r.),
- Spółkę Casino Sp. z 0.0. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w nowo
budowanym kompleksie hotelowo-biurowym przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach
(BRM.0005.48.2016 z dnia 28.09.2016r.) i w budynku Hotelu "Katowice" zlokalizowanym przy Al.
Korfantego 9 w Katowicach (BRM.0005.49.2016 z dnia 28.09.2016r.) i poinformował Komisję Polityki
Społecznej że w dniu dzisiejszym do Biura Rady Miasta zostały przekazane stosowne projekty
uchwał.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz powitał Przedstawiciela Spółki Casinos Poland Sp. z 0.0.

Pana Roberta Dębskiego i zwrócił się do członków Komisji z zapytaniem, czy mają do wyjaśnienia
jakieś kwestie, ponieważ temat lokalizacji kasyn w Katowicach był już szczegółowo przedstawiany.
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Przedstawiciel Spółki Casinos Poland Pan Robert Dębski zapytał czy proponowane lokalizacje przez
Spółkę Casinos Poland budzą wątpliwości, czy ilość składanych wniosków budzi niepokój Radnych?

Radny Pan Maciej Biskupski odpowiedział przedstawicielowi Spółki Casinos Poland, że Radni Rady
Miasta Katowice nie są zaniepokojeni ilością wniosków dotyczących lokalizacji kasyn, ponieważ
znają obowiązujące przepisy prawne w tej kwestii i znają procedurę przyznawania koncesji.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekty uchwał:

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13
w Katowicach, w głosowaniu: 4 głosy "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", bez sprzeciwu,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. (wniosek Spółki Tullos Investments).

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13
w Katowicach, w głosowaniu: 4 głosy "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", bez sprzeciwu,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. (wniosek Spółki Casinos Poland).

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej la
w Katowicach, w głosowaniu: 4 głosy "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", bez sprzeciwu,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. (wniosek Spółki Casinos Poland).

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12
w Katowicach, w głosowaniu: 4 głosy "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", bez sprzeciwu,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. (wniosek Spółki Casino).

Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach,
w głosowaniu: 4 głosy "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się", bez sprzeciwu, pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. (wniosek Spółki Casino).

Ad.4.2.
Komisja Polityki Społecznej przyjęła bez uwag odpowiedź wstępną Wiceprezydent Miasta Katowice
(PS-V.8141.12.2016.AS z dnia 23.09.2016r.) udzieloną na wniosek Komisji z dnia 1.09.2016r.
w sprawie poparcia postulatu organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego.

Ad.4.3.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017
rok", który wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 13 października br. i udzielił głosu Naczelnik WPS
Pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech i Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
Pani Agnieszce Lis.
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Naczelnik WPS Pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech zwróciła się do Komisji Polityki Społecznej
z prośbą o wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały. Wcześniejszy termin przedłożenia tego
Programu wynika z ustawy o pożytku publicznym, która określa termin uchwalenia Programu przez
rady gmin do dnia 30 listopada 2016r. Z drugiej strony Miasto Katowice jest związane
harmonogramem prac w zw. z przygotowaniem projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarzqdowymi na 2017 rok musi się odnosić
do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok, tak więc "spięcie" tych terminów było trudne.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis poinformowała
Komisję, że w wyniku spotkań roboczych został uporządkowany zakres współpracy pozafinansowej i
zostały uporządkowane wskaźniki szczegółowości; następnie przedstawiła wyniki konsultacji
społecznych.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok",
w głosowaniu: 5 głosów "za" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad.4.4.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami
III" obszar D w 2016 roku", który wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 13 października br. i udzielił
głosu Naczelnik WPS Pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech.

Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zwróciła się do Komisji z prośbą o wydanie
pozytywnej opinii do projektu uchwały, która pozwoli pozyskać środki dla organizacji pozarządowych
z terenu Katowic m.in. SPES-u na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar
D w 2016 roku, w głosowaniu: 5 głosów "za" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Ad.4.5.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej, który wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 13 października br. i udzielił
głosu Naczelnik WPS Pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech, która omówiła procedurę naboru
wniosków, w tym zmianę kryteriów oceny wniosków.
Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej, w głosowaniu: 5 głosów "za" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
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Ad.4.6.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach
repatriacji, który wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 13 października br. i udzielił głosu Naczelnik
WPS Pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech, która poinformowała Komisję, że przyjęcie dwóch rodzin
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji planowane jest na 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Damian Stępień podziękował za podjęcie inicjatywy i zadał
następujące pytania:
- w jaki sposób Urząd Miasta zamierza pomóc osobom dorosłym w znalezieniu zatrudnienia (czy UM
zaproponuje pracę w jednostkach miejskich czy chodzi o skierowanie osoby do PUP?),
- jak będzie wyglądać przekazywanie środków na naukę języka polskiego i ich rozliczanie,
- co będzie dalej z rodziną, która nie udźwignie opłat czynszowych, bo pomoc w tym zakresie jest
zagwarantowana tylko przez rok.
- czy Miasto ma wpływ na wybór rodzin zamierzających osiedlić się w Katowicach?

Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że pomoc w zatrudnieniu jest
rozumiana jako wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ na chwilę obecną nie są nam znane
osoby, ich wykształcenie itd. Opłata czynszu jest zagwarantowana przez rok a więc przez ten
najtrudniejszy okres i jeżeli potem pojawią się problemy, to rodziny będą otrzymywać dodatek
mieszkaniowy z MOPS. Środki na naukę języka polskiego pochodzą z dotacji Wojewody ŚI. i dotyczą
osób dorosłych. Jeżeli nie będzie potrzeby nauki języka polskiego to oczywiście środki nie zostaną
wykorzystane i zostaną zwrócone do budżetu wojewody. Jeżeli chodzi o wybór rodziny to listę rodzin
oczekujących prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i trudno powiedzieć, czy urzędnicy
miejscy mają wpływ na wybór osób, ale MSW jest w tej kwestii przychylne.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji,
w głosowaniu: 5 głosów "za" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad.5.
1) Radny Pan Marek Nowara nawiązał do pisma Pani Moniki Bajki - Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" skierowanego do Komisji Polityki Społecznej i zgłosił
wniosek aby Komisja Polityki Społecznej poparła wniosek Stowarzyszenia zgłoszony do projektu
budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zapytał Panią Naczelnik czy wniosek trafił do Wydziału
Polityki Społecznej?
Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech potwierdziła, że wniosek jest znany,
analizowany i aktualnie trwają prace nad projektem budżetu miasta Katowice na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz sformułował wniosek i poddał go pod głosowanie:
Komisja Polityki Społecznej po zapoznaniu z pismem z dnia 8.09.2016r. Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", dotyczącym poparcia wniosku złożonego
do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok, dotyczącego dofinansowania
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach - Załężu w roku 2017, zwraca się do
Pana Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie kosztów prowadzenia
specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży z Załęża w budżecie miasta Katowice
na 2017 rok.
(wniosek został podjęty 4 głosami "za" przy 2 głosach "wstrzymujących się", bez sprzeciwu).
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2)Radny Pan Marek Nowara zwrócił się z prośbą o przygotowanie na Komisję w dniu lO.l1.br.
informacji o podejmowanych działaniach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób
bezdomnych w Katowicach (zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i życiowych), w związku ze
zbliżającym się okresem jesienno-zimowym oraz jak wygląda skala problemu bezdomności
w Katowicach.

Naczelnik WPS Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że temat jest aktualny i był szeroko
przedstawiany na Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu wczorajszym i stosowna informacja
zostanie przygotowana dla komisji.

Na tym Przewodniczący Komisji Pan Piotr Pietrasz zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej

Piotr Pietrasz

Protokółowała:
~
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