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BRM.0012.2.7.2015         - P R O J E K T - 

 

 

 

 

             

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 lipca 2015r. 

 

 

 

Data posiedzenia: 28.7.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 13:40 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna 

Protokolant: Beata Musiał 

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. 

 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. 

 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2015r.  

o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23.6.2015 r. 

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30.7.2015 r. 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, większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła 

protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 czerwca 2015r. 
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W tym miejscu Pan Radny Jerzy Forajter poruszył sprawę ujednolicenia wersji 

elektronicznej protokołów, tak aby wszystkie materiały, które obecnie znajdują się w wersji 

elektronicznej na „BIP”, tzn. projekty uchwał oraz pisma dołączone do porządku obrad 

komisji znajdujące się na portalu „Katowice.eu” zostały odzwierciedlone w postaci 

linkowania ich w protokołach stałych komisji Rady. 

 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 30 lipca 2015r.:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

9. Informacja  Prezydenta Miasta Katowice  nt. realizacji  uchwały nr XLVI/1070/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie  przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice (DS-

251/15). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  nadania Statutu Jednostce  Pomocniczej nr 9 

Osiedle Tysiąclecia ( DS-249/15).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do 

Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka 

w dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody (DS-250/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej 

nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-253/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej  

i Kościuszki w Katowicach (DS-254/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i 

Bagiennej w Katowicach (DS-255/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do 

Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-259/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach (DS-260/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 

na 2015r. (DS-261/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2015-2035 (DS-262/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( DS-

263/15).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej 

budynkami mieszkalnymi, położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz 

Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą  

w Mysłowicach (DS-264/15). 

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Józefowskiej  w Katowicach (DS-265/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani 

B W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny 

Ludów  (DS-266/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana 

J M i pani M M z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej (DS-267/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 30.06.2015r. numer 

NPII.4131.2.16.2015 (DS-268/15). 

25. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani I  M-H  i  Pana P H na działania p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych (DS-256/15).  

- Pana B W na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych (DS-257/15).  

- Pani W W na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-258/15). 

26. Interpelacje radnych. 

27. Komunikaty i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.          

 

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

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2015r. oraz konsekwentnie do projektu uchwały w sprawie  zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

Pan Prezydent przedstawił przygotowywane zapisy w/w autopoprawki. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Pan Radny Jerzy Forajter przypomniał o dyskusji toczącej się już wcześniej m.in. na 

Komisji Organizacyjnej na temat nowelizacji uchwały dot. granic jednostek pomocniczych. 

Dokument ten nie wpłynął jeszcze do Rady Miasta.  

Pan Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że prace nad tym dokumentem trwają.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w 

sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do 

rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności 

społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody.. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
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W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano do Komisji konkursowej z Klubu 

„FSiMK” Panią Radną Krystynę Siejną. Kandydatura jeszcze jednej brakującej osoby 

zostanie podana na sesji Rady.  

 

Pan Radny Piotr Pietrasz zaproponował aby skład Komisji konkursowej liczył 3 

przedstawicieli radnych. Zachowana by wówczas została równowaga pomiędzy działającymi 

w Radzie Miasta Katowice klubami radnych.  

Pan Prezydent Marcin Krupa zapowiedział, że sprawdzi, czy regulamin konkursu dopuszcza 

taką możliwość. Jeżeli tak, to będzie możliwa realizacja postulatu Pana Radnego Pietrasza.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 - Brynów - Część Wschodnia - 

Osiedle Zgrzebnioka. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 

dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
 

W wyniku uzgodnień międzyklubowych zaproponowano do Jury Nagrody Prezydenta: Panią 

Radną Magdalenę Wieczorek, jako przewodniczącą Komisji Edukacji i Pana Radnego 

Tomasza Szpyrkę, jako przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Sportu.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody 

Śląskiego z dnia 30.06.2015 r. numer NPII.4131.2.16.2015. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
 

 

Punkt 5 

Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej Pani Krystyna Siejna poinformowała, że ze 

względu na okres wakacyjno-urlopowy Zespół ds. nazewnictwa ulic i placów nie spotkał się 

na posiedzeniu w miesiącu lipcu br. 

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane przez Przewodniczącego Pana Jerzego 

Dolinkiewicza na 31 sierpnia 2015r.  

 

Komisja zaznajomiła się z treścią pisma z dnia 15 lipca 2015r., stanowiącego realizację 

wniosku Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice, wniesionego  na posiedzeniu w dniu 

23 czerwca 2015r.   
Prowadząca obrady przypomniała o planach nadania placowi pod „Spodkiem” nazwy Sławika  

i Antalla.  

Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że projekt takiej uchwały jest przygotowywany. 
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Punkt 6 

Pan Radny Jerzy Forajter raz jeszcze poruszył temat linkowania materiałów w protokołach 

stałych komisji Rady.  

Uzgodniono, że sprawa zostanie omówiona z Z-cą Naczelnika Biura Rady Miasta Panem 

Rafałem Dłubakiem i zostanie wypracowana jednorodna zasada dołączania elektronicznej 

wersji materiałów omawianych w trakcie komisji.  

Założeniem zmian jest to, aby wersje elektroniczne protokołów stałych komisji Rady były 

spójne z ich wersją papierową.  

Obecni na komisji Przewodniczący Komisji zaakceptowali propozycję zmian. 

 

Pan Radny Marek Chmieliński nawiązał do korespondencji związanej ze sprawą 

uregulowania kwestii reklam w mieście. Zgłosił akces do pracy w przypadku ewentualnego 

powołania zespołu ds. założeń „uchwały reklamowej”. 

Pan Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że jest to uregulowanie związane z  tzw. „ustawą 

krajobrazową”. Prace zmierzają ku temu aby oplata reklamowa znalazła się w podatku od 

nieruchomości. Problem pojawia się z rozliczeniem i ustaleniem wysokości kosztów. Istnieje 

więc wiele spraw do rozwiązania. 

 

Pan Radny Jerzy Forajter zapytał o przebieg prac nad opracowaniem formy i kształtu 

zapisanego w Statucie Miasta Katowice  wyróżnienia  „Zasłużony dla Miasta Katowice”. 

Przewodnicząca  Komisji Organizacyjnej poinformowała, że sprawa zostanie  ponownie  

omówiona na kolejnej Komisji Organizacyjnej.  

 

Prowadząca obrady zapowiedziała, że zaplanowała uroczystą sesję Rady Miasta Katowice  

na dzień 11 września 2015r., czyli w  dniu „urodzin miasta”.  

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Beata Musiał                                                                                        Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                     Krystyna Siejna           

 

 

 

 

 


