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BRM.0012.2.7.2014.MG         PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 lipca 2014r. 

 

Data posiedzenia: 29.07.2014 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Jerzy Forajter 

Protokolant: Maciej Gogulla 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych 

Radni nieobecni: Stanisław Włoch 

 

 

Punkt 1 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter. Po otwarciu posiedzenia 

prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych. W obradach uczestniczył również 

Prezydent Miasta Pan Piotr Uszok. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 29 lipca 2014r. o godz. 14.00 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 17 czerwca 2014 r.  

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 lipca 2014 r.  

5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.  

6. Sprawy bieżące.  

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Punkt 3 

Prowadzący obrady przedstawił obecnym protokół z posiedzenia Komisji z dnia 

17.06.2014 r., który Komisja przyjęła bez uwag. 

 

Punkt 4 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad LII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 

30 lipca 2014r.:  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  LI  sesji. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 
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8. Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. projektu przebudowy Strefy Rondo-Rynek 

(DS-208/14).  

9. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zmian cen wody w mieście 

Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególności zmian spowodowanych 

wzrostem taryfy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (DS-209/14).  

10. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady Miasta  

w okresie między sesjami. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice 

(DS-200/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (DS-201/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady 

Miasta Katowice nr LXVI/1595/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (DS-

202/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (DS-

203/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-199/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-197/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 

17 Giszowiec (DS-198/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia XXI Liceum Ogólnokształcącego 

w Katowicach (DS-204/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego (DS-205/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół 

podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice (DS-

206/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice „Bankowa” (DS-207/14). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nowych nazw 

ulicom na terenie miasta Katowic (DS-210/14).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec pana JB, pani BB, pana DB Baran i pani PB Baran za lokal mieszkalny 

położony przy ul. S            w Katowicach (DS-211/14). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec pana KF z tytułu używania lokalu użytkowego przy ul. M w Katowicach i 

lokali użytkowych- garaży przy ul. B i ul. I w Katowicach (DS-212/14).  
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25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2014 rok (DS-213/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-214/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice (DS-215/14).  

28. Interpelacje radnych. 

29. Komunikaty i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 

                                                                                                  

Ponadto w toku posiedzenia ustalono, iż Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje  o zmiany 

w porządku obrad polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice-Miasto Ogrodów (DS-217/14) 

2/ dopisaniu punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani A S (DS-218/14). 

3/  dopisaniu punktu 27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice (DS-219/14).  

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie powołania 

Rady Seniorów Miasta Katowice (DS-200/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-199/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-197/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-198/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Bankowa” (DS-207/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

nowych nazw ulicom na terenie miasta Katowic (DS-210/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice (DS-

215/14).  

Opinia podjęta jednogłośnie. 
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Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pani A S (DS-218/14) 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 5 
Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 33 Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i 

placów z dnia 8 lipca 2014 r. oraz z bieżącą korespondencją w sprawie nazewnictwa obiektów 

miejskich. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru przy ul. Kantorówny, Zamenhofa i 

Wiosny Ludów zostanie nadana nazwa „Skwer Haliny Lerman”. Wniosek o nadanie ww. 

nazwy dla tego obiektu został zgłoszony przy piśmie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta 

Katowice Pani Krystyny Siejnej z dnia 8 kwietnia 2014 r.  Dodatkowo postulat ten uzyskał 

poparcie środowisk lokalnych (do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęły: pismo redakcji 

portalu Szopienice.org z dnia 11 lipca 2014 r. oraz e-mail mieszkańca Szopienic - Burowca z 

dnia 13 lipca 2014 r.).  Komisja uznała natomiast, że nazwa „Roździeń” postulowana dla 

tego obiektu przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec w uchwale nr 12 

z dnia 3 czerwca 2014 r. spowodowałaby m.in. zbieżność z już funkcjonującym 

nazewnictwem na terenie JP nr 15 (skwer Walentego Roździeńskiego, ul. Roździeńska, Al. 

Walentego Roździeńskiego) i innych JP (Osiedle Walentego Roździeńskiego), co mogłoby 

wprowadzać w błąd. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Po dyskusji i zapoznaniu się z pismem redakcji portalu Szopienice.org z dnia 23 lipca 2014 r. 

Komisja Organizacyjna odłożyła do dalszego procedowania kwestię dot. nadania nazwy dla 

skweru pomiędzy ul. Bednarską a ul. Morawy (propozycje Georga von Giesche lub Stanisława 

Ochodka).  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru u zbiegu ulic: Wincentego Pola i 

Mikołowskiej zostanie nadana nazwa „Skwer Księdza Jana Machy”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla odcinka ulicy na Os. Paderewskiego od ul. 

Granicznej, wzdłuż Pl. Żołnierza Polskiego i posesji Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. 

Paderewskiego zostanie nadana nazwa „ul. Żołnierzy Wyklętych”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym zostanie uporządkowane nazewnictwo „ul. 

Nadgórników” - jako odcinek od ul. Tadeusza Dobrowolskiego do ul. Ścigały oraz odcinek 

stanowiący drogę wewnętrzną - ul. Nadgórników nr 28, 30, 32 i 34. Należy również zadbać o 

prawidłowe oznakowanie nieruchomości na tym obszarze (szczególnie odcinka przy ul. 

Nadgórników nr 28, 30, 32 i 34) i umieścić w newralgicznych miejscach stosowne tablice 

informacyjne. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru przylegającego do posesji Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących nr 7 od strony północnej zostanie nadana nazwa „Skwer Karlika 

z Kocyndra” . 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Punkt 6 

W sprawach bieżących prowadzący obrady przekazał do wiadomości Komisji aktualną 

korespondencję z zakresu jej działania.  
Komisja Organizacyjna zapoznała się w szczególności z pismem Wiceprezydenta Miasta 

Katowice Pana Marcina Krupy z dnia 29 lipca 2014 r., znak KŚ-V.7021.39.2013.AL (dot. 

wzniesienia pomnika członków Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, którzy w górach 

najwyższych zostali na zawsze) i zwraca się z prośbą o sukcesywne przekazywanie informacji  

o kolejnych etapach załatwiania sprawy. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadzący obrady zamknął jej 

posiedzenie o godz. 15.00. 

 

 

Protokołował:                                                 Prowadzący obrady: 

          

                                                                             Przewodniczący  

Maciej Gogulla                                             Komisji Organizacyjnej 

                                                                               Jerzy Forajter                                                     


