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BRM.0012.2.6.2015         PROJEKT  

 

             

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 czerwca 2015r. 

 

 

Data posiedzenia: 23.6.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych. 

Radni nieobecni: - 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczył również Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula, Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz 

Waląg oraz Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag, jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 13.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 26  maja 2015 r. 

4.Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał 

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

6. Sprawy bieżące.  

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Punkt 3 

Komisja Organizacyjna bez uwag, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 26 

maja 2015 r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 25 czerwca 2015r.:  

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  
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7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami.  

8. Zapytania radnych.  

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym.  

10. Rozpatrzenie:  

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta za 2014r. ( 

DS-135/15) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania o przebiegu wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2014 rok (DS-137/15).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej 

roku budżetowego 2014 (DS-131/15).  

c. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego (DS-135/15).  

d. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 za 2014 rok (DS-138/15).  

e. sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję 

organu tworzącego za 2014 rok (DS-136/15).  

f. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią i raportem 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. (DS-227/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania 

programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku” (DS-145/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok (DS-134/15) wraz z autopoprawką z treści 

której wynika m.in. nowy tytuł tego projektu uchwały: Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2014 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 

2014 rok (DS-134/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014r. (DS-232/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju 

pieczy zastępczej na lata 2015-2017” (DS-229/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 2 

Załęże Hałda-Brynów część zachodnia (DS-230/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 5 Brynów – Część Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka (DS-231/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów 

Rejonowych w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-233/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta 

Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o 

kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych 

w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-234/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii 

mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2014 rok (DS-235/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „programu współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”(DS-238/15).  



3 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, 

Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach (DS-239/15).  

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

Katowice na 2015 rok (DS-240/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-241/15).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pana A P i pani D P z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte w Katowicach (DS-242/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec A P za lokal 

mieszkalny przy ul. Józefowskiej w Katowicach (DS-243/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani 

G Ł, pana L Ł i pana W Ł z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Gliwickiej (DS-244/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia w sprawie projektu Statutu 

Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-245/15).  

28. Rozpatrzenie skarg:  

- skargi Pana T P na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach 

(DS-236/15).  

29. Interpelacje radnych.  

30. Komunikaty i wolne wnioski.  

31. Zamknięcie sesji.  

 

Ustalono również, że Pan Prezydent zawnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

następujących projektów uchwał: 

- w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice obwodów głosowania w 

szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r; 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 

listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Katowice. 

 

Prowadząca obrady poinformowała również, iż złoży erratę do pkt 15 porządku obrad 

wynikającą z oczywistej omyłki pisarskiej (dot. prawidłowej odmiany pierwszego członu 

nazwy JP nr 2 jako „Załęska” Hałda-Brynów część zachodnia w miejsce „Załęże” Hałda-

Brynów część zachodnia). 

 

Omówiono przebieg procedury absolutoryjnej (pkt 10-13 porządku obrad sesji). 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część 

zachodnia. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 



4 

 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 5 Brynów – Część 

Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do 

Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na 

kadencję 2016-2019.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

Uzgodniono ponadto, że skład osobowy Zespołu zostanie ustalony ostatecznie na sesji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na 

ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w 

Katowicach na kadencję 2016-2019. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki 

Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia w sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej 

nr 9 Osiedle Tysiąclecia. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 5 

Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 3 Zespołu do spraw nazewnictwa ulic 

i placów z dnia 15 czerwca 2015 r.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru poł. przy ul. Bolesława 

Krzywoustego (naprzeciwko Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 oraz budynku 

użytkowanego obecnie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy – działka nr 

74/5) zostanie nadana nazwa „Skwer Kadetów Lwowskich”. Na skwerze Pan Prezydent 

może rozważyć umieszczenie tablicy pamiątkowej. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przeanalizowanie sytuacji własnościowo-prawnej placu (skweru) przed kościołem 

parafialnym w Dąbrówce Małej. Stanowisko Pana Prezydenta powinno odpowiedzieć 

również na pytanie czy obiektowi temu można nadać nazwę. Jeżeli odpowiedź będzie 

pozytywna to rozważana będzie propozycja nadania nazwy „Plac Św. Antoniego”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy bocznej od ul. Kaskady zostanie 

nadana nazwa „ul. Kryształowa”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie. 
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru poł. pomiędzy budynkiem nr 11 a-e 

przy ul. Kotlarza, ul. Nowowiejskiego, a pawilonem handlowym zostanie nadana nazwa 

„Skwer Janusza Kalinowskiego”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przeanalizowanie sytuacji własnościowo-prawnej skweru wzdłuż ul. Powstańców, ul. 

Damrota pomiędzy siedzibą mBanku a skrzyżowaniem ul. Powstańców z ul. Graniczną. 

Rozważana będzie propozycja nadania nazwy „Plac gen. Stanisława Maczka”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przeanalizowanie sytuacji własnościowo-prawnej obiektu zielonego poł. w rejonie stawu 

Janina. Stanowisko Pana Prezydenta powinno również odpowiedzieć na pytanie czy obiekt 

ten ma charakter parku i czy można nadać mu nazwę. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru poł. przy ul. Trzech Stawów 

przylegającego do lotniska sportowego zostanie nadana nazwa „Skwer Dywizjonu 

Bombowego „Ziemi Śląskiej”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla skweru poł. na Os. Odrodzenia w rejonie 

budynków przy ul. Spokojnej nr 41-51 zostanie nadana nazwa „Skwer Michała Grajka”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

W rejestrze miejsc potencjalnie przeznaczonych do nazwania umieszczono ponownie obiekt 

miejski (teren zielony) położony po północnej stronie rzeki Rawy - posiadający charakter 

promenadowy, a także skwer poł. przy ul. Tysiąclecia w sąsiedztwie budynku nr 86a oraz skwer 

pomiędzy ul. Morawa i Bednarską. 

 

W rejestrze potencjalnych patronów umieszczono natomiast Jerzego Kukuczkę, Męczeństwo 

Kresowian, Georga von Giesche, Friedricha Bernhardiego oraz Stanisława Ochodka (propozycje 

będą rozważane w przyszłości). Komisja zauważyła, że o uhonorowanie Stanisława Ochodka 

postulowała Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec. 

 

Punkt 6 
Komisja zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie opinii dot. możliwości przyjmowania - w przypadku składania przez mieszkańców 

wniosków o rozłożenie wierzytelności na raty - oświadczeń o wyrażaniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, które umożliwiłyby publikowanie ich danych osobowych w projektach 

uchwał publikowanych w BIP UMK. 

 

Prowadząca obrady ponownie przypomniała o możliwości powołania w Radzie Miasta 

Katowice komisji stałej - Komisji Transportu. Poprosiła przewodniczących klubów o opinie i 

propozycje do składu osobowego tej komisji i jej zakresu działania. 
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Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                     Krystyna Siejna           

 

 

 

 

 


