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BRM.0012.2.1.2016         PROJEKT 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26 stycznia 2016r. 
 

Data posiedzenia: 26.1.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna oraz 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter. 
 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 7 radnych – wszyscy członkowie Komisji. 

Radni nieobecni: - 
 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Pan Jerzy Forajter Wiceprzewodniczący Komisji powitał 

wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczyli również: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan 

Bogumił Sobula, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Pani Monika 

Maniecka, Pan Jerzy Dolinkiewicz – przedstawiciel Muzeum Historii Katowic, Pani 

Agnieszka Lis Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji 

Pozarządowych, Pan Adam Łęski kierownik z Wydziału Promocji, Pan Maciej Stachura 

Kierownik Biura Prasowego, Pan Michał Mandala podinspektor Biura Prasowego oraz 

inspektor z Wydziału Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys. 
 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. 
 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Organizacyjnej za 2015 r. i z pracy Rady 

Miasta Katowice za 2015 r. 

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

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

7. Sprawy bieżące.  

8. Zamknięcie posiedzenia  
 

Punkt 3 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie – 6 głosami „za” – bez uwag przyjęła protokół z 

posiedzenia Komisji z dnia 15 grudnia 2015r. 
 

Punkt 4 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie – 6 głosami „za” – bez uwag przyjęła sprawozdanie z 

działalności Komisji Organizacyjnej za 2015 r. i z pracy Rady Miasta Katowice za 2015 r. 
 

Punkt 5 

Pan Jerzy Forajter Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad XXI sesji 

Rady Miasta Katowice w dniu 27 stycznia 2016r.:  
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1.Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym.  

9. Informacja z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice za 2015r.  

10. Informacja (raport) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie 

środowiska w województwie śląskim w 2014 roku (DS-390/15).  

11. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach 

do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015r. (DS-419/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-417/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 

wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – 

Osiedle Zgrzebnioka (DS-418/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-438/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-439/16).  

16. Przedstawienie protokołu z dnia 19 stycznia 2016r. Komisji doraźnej Rady Miasta Katowice 

do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-

2019 (DS-441/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta 

Katowice za 2015r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 

2015r. (DS-420/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-422/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w 

Katowicach (DS-423/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-424/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 19 dla Dorosłych z 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (DS-425/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Katowicach (DS-426/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w 

Katowicach (DS-427/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla 

Dorosłych w Katowicach (DS-428/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla 

Dorosłych w Katowicach (DS-429/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla 

Dorosłych w Katowicach (DS-430/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych w 

Katowicach (DS-431/16).  
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28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli 

prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia (DS-432/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-433/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-434/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę 

na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-435/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 (DS-421/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016r. (DS-436/16).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza” (DS-440/16).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok (DS-

442/16).  

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

Katowice na lata 2016-2035 (DS-443/16).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na 

rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (DS-444/16).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia 

niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów (DS-416/16). 

39. Rozpatrzenie skarg:  

- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach (DS-437/16).  

40. Interpelacje radnych.  

41. Komunikaty i wolne wnioski.  

42. Zamknięcie sesji.  
 

Ustalono również, że Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji: 

 pkt 38a/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy, 

pkt 38b/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze, 

pkt 38c/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych 

z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, 

pkt 38d/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta 

Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część 

Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka. 



4 

 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 

Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 

Pomocniczej nr 10 Dąb. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2015r. oraz 

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2015r. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Karola 

Hieronima Chodkiewicza”. 

 Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Po dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pani Agnieszki Lis Pełnomocnika Prezydenta Miasta 

Katowice ds. Organizacji Pozarządowych Komisja Organizacyjna pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze . 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 

Prowadzenie obrad przejęła Przewodnicząca Pani Krystyna Siejna. 

 

Po dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pana Macieja Stachury Kierownika Biura Prasowego 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia 

działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 wraz z 

autopoprawką. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Po dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 

Bogumiła Sobuli Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do 

utworzenia związku metropolitalnego. 

Opinia podjęta 4 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzym. się”. 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 8 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 18 stycznia  2016 r.  
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna zgodziła się z opinią Zespołu i po przeprowadzeniu 

analizy postanowiła nie występować z wnioskiem odnośnie ustalenia nowego zakresu 

terenu dla Placu Powstańców Śląskich. Komisja zauważyła, iż teren placu ograniczają 

budynki, które nie zmieniły swojego położenia (kamienice oraz ogrodzenie posesji 

kościelnej). Przebudowa drogowa nie ma wpływu na teren i nazwę placu. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice o 

wstrzymanie prac nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy „Pl. Św. Antoniego 

z Padwy” dla placu przed kościołem w Dąbrówce Małej. Jednocześnie Komisja 

zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o wystąpienie do ks. prob. Parafii pw. 

Św. Antoniego o wyrażenie zgody na nadanie ww. placu imieniem „ks. Wawrzyńca 

Puchera”, o zlecenie opracowania przez Muzeum Historii Katowic biogramu i opinii 

historycznej Ww. potencjalnego patrona, a także o wystąpienie o opinię w sprawie do 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice o zlecenie 

opracowania przez Muzeum Historii Katowic opinii historycznej Franza Wincklera 

(zakres szerszy niż biogram). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji w rejestrze nazw umieszczono „Represjonowanych Żołnierzy Górników”, a w 

rejestrze obiektów przeznaczonych do nazwania teren miejski (skwer zielony) położony po 

północnej stronie rzeki Rawy pomiędzy ul. Monte Cassino, a ul. Bogucicką (charakter 

bulwaru, promenady). 

 

Po dyskusji w rejestrze nazw umieszczono „Georga von Giesche”. 

 

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dot. przeznaczenia placu przy ul. Hallera w rejonie 

skweru Janiny Klatt, ul. Konnej i ul. Kuśnierskiej (pierwotnie postulowano nadać mu nazwę 

Skwer Friedricha Bernhardiego). 

 

Ustalono, iż Wydział Budynków i Dróg skonsultuje z właściwymi wydziałami UMK kwestię 

przyszłych planów co do terenu na którym znajduje się ulica boczna od ul. Karolinki. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

wystąpienie do dewelopera, który prowadzi inwestycje mieszkaniowe przy ulicy od 

ronda Józefa Nowary w kierunku wschodnim o wskazanie propozycji nazwy dla tego 

obiektu miejskiego. Można zasugerować nazwę „ul. Pijarska” – w efekcie będzie to 

wtedy przedłużenie obecnej ul. Pijarskiej. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla przedłużenia ulicy Bażantów w 

kierunku południowym zostanie nadana nazwa „ul. Bażantów” (na wyświetlanym 

podczas obrad komisji odcinek ten zaznaczony był na czerwono). Przy odcinku nadano 

już numery porządkowe od ul. Bażantów.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

Ponadto Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o wystąpienie do 

dewelopera, który prowadzi inwestycje mieszkaniowe nieopodal odcinka, który zostanie 
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nazwany „ul. Bażantów” (na wyświetlanym podczas obrad komisji odcinek ten 

zaznaczony był na niebiesko) o wskazanie propozycji nazwy dla tego obiektu miejskiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 

zaapelował, aby przy przygotowywaniu projektów uchwał Pan Prezydent występował w 

przyszłości również do Muzeum Historii Katowic o opracowanie szerokiej opinii historycznej 

dot. potencjalnego patrona (oprócz biogramu). 

 

Punkt 7 

Komisja zapoznała się z pismem Pana Michała Siedlaczka Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji Urzędu Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2016 r., znak ABI.142.13.2015.MS i 

przyjęła je do wiadomości. 

 

Prowadząca obrady poinformowała Komisję, iż Pan Ołeksandr Symczyszyn Mer Miasta 

Chmielnicki na Ukrainie wystąpił z postulatem podpisania listu intencyjnego o współpracy 

pomiędzy miastem Katowice i miastem Chmielnicki. Dodała, iż zwróciła się do Prezydenta 

Miasta Katowice o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 
Pan Adam Łęski kierownik z Wydziału Promocji UMK zapoznał Komisję z notatką dot. 

spotkania z radnymi Rady Miasta Ostrawy w dniu 14 stycznia 2016 r. Dodał, iż wstępnie 

zaplanowano, aby uroczystości obchodów jubileuszu 20.lecia podpisania umowy partnerskiej 

pomiędzy Katowicami a Ostrawą odbyły się pod koniec maja b.r. (wstępna propozycja 24 maja). 

Ustalono, iż szczegóły dot. tych uroczystości, w których wezmą udział radni Rady Miasta 

Katowice (może być np. zwołana uroczysta sesja) zostaną ustalane na bieżąco z Panią 

Przewodniczącą Krystyną Siejną. 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz zaapelował, 

aby w przyszłym roku Prezydent Miasta Katowice wsparł organizację konferencji naukowej 

poświęconej współpracy Katowic z Ostawą, w której udział mogli by wziąć naukowcy i historycy 

z tych miast. Zwieńczeniem tego wydarzenia mogłaby zostać monografia. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 
 

 

Protokołował:                                                  Prowadzący obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 
 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  

 

 

 Wiceprzewodniczący 

                                                                                        Komisji Organizacyjnej 
 

                                                                                                                    Jerzy Forajter 


