
Katowice, dn. 25 czerwca 2014 r

PRoToKoŁ

ze spotkonio konsultaCyjnega Z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 17
Giszowiec w przedmiocie noddnio Stotutu

l. lnformacie ogólne:

Mieisce spotkania:

Miejski Dom Kultury,,Szoplenice - Burowiec"
Fllia nr 2 Z siedŻibą przy Placu pod Lipami 1, Katowice

Termin:

3 .06.2414 r.

Orga n izatorzv:

Prezydent Miasta Katowice {W nowiqzl1niu do uchwoły nr XL\X/1159/14 Rady Miosto Kotowice
z dn.30.04.2013 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec)

UczestnicV:

mieszkańcy Jednostki Pomocniczej - 9 osób

Ze strony Rady Miasta Katowice:
p. lerzy Forajter - PrŻewodniCZąCy Rady Miasta KatowiCe
p' Maria Sokół Radna Miasta Katowice

Ze strony UrzędU Miasta Katowice:
p. Maciej Gogulla Naczelnik B'ura Rady Miasta
p. Rafał Dłubak - inspektor Biuro Rady Mjasta
p. Anna Szary - inspektor Biuro Prasowe

Podiete dZiałania informacvine przed spotkaniem:

lnformacja o terminie i mjejscu spotkania Żostała opUbIikowana na stronie WWW.katowice' eU,

www. konsu ltacje. katowice.eu oraŻ W BiuIetynie informacji PubIicznej' ZaWiadomienie Zostato WyWieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice W BiUrze obsługi Mieszkańców (ul' Młyńska 4, parter)'
Na terenie objętym konsu|tacjami Zostały Wywieszone plakaty informacyjne (m'in' w administracji KSM
Osiedla Giszowiec, w MBP przy ul. Przyjaznej 7a, w MDK przy Pl. Pod Lipami oraz w dzielnicowych
placówkach oświatowych).

Projekt statutu Jednostki Pornocniczej nr 17 Giszowiec Został opUbIikowany W BiUIetynie lnformac]i
Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz został Udostępniony W Wersji papierowe] w siedzibie Biura Rady
Miasta (Młyńska 4, pokój 311). Na potrzeby uczestników spotkania konsUltacyjnego przygotowano
róWnież kopie p rojektu StatutU'



ll. Przebieg spotkania:

1.Rozpoczęcie spotkania.

Spoikanie otworŻył NacŻelnik BlUfa Rady Miasta p. Maciej Gogulla, Wita]ąc WsZystkich zgromadzonych
m]eszkańców oraz Radnych Miasta KatoWiCe' NaStępnie przedstawił w5zystk n-] zgromadzonym cel

spotkania, którym ]est zebranie od miesŻkańcóW G sŻowca UWag do projektU statUtU Jednostki
Pom ocn iczej nr 17 Giszowiec.

Mieszkańcy Zostall ZapoZnani z historią powstawania jednostek pomocniczych vl mieście Katow]ce, która
sięga roku 1997, kiedy to uchwalono dokumenty na podstaw]e których dokonano podz]ału miasta na 22
jednostki' P Maciej Gogulla zaznaczył, że w chwi l obecnej w mieście funkcjonuje 11 Rad Jednostek
Pomocniczych, a kolejne 4 Rady będą po raz p erwszy powolane _ dzięk woll samych mteszkancow,

którzy z własne] inicjatywy zebra i podpiSy pod wnioskami o powołanie tychze organów społecznych
r,r. oziel' cac )\Aojpgo,/dr oloow"rl".
P Maciej Gogul|a przedstawlł proces konsultowan]a Samego StatUtU, WskazująC, Że W p erwsze] ko1ejnosci
po przedłozeniu przez mieszkańców wniosku o powstanie Rady.]ednostki, Rada Miasta KatowiCe

przy8otowu]e projekt UchWały statutU, który naStępnie 1est konsultowany Z mieszkańcami' Po

konsuLtacjach z mieszkańcami projekt Statutu ]ako akt praWa mle]SCowego, poddawany jest równieŻ
konsultacjom społecznym na Platformie Konsultacji Społecznych-

P Anna SZary odnosząc się do kwestil organizacyjnych samego spotkania zaznaczyła, Że spotkanie będŻie
nagfywane w celu archiwizacyjnych i protokolarnych' Poinformowała mieszkańców, ze zgłaszanie uwag do
projektu StatUtU będzie możiiwe na dwa sposoby ustnie do protokołu przez zabranie 8łosu W trakcie
publlcznej dyskusji oraz pisernnie Za pomocą formularza przygotowanego na potrzeby konsuLtac]i'

2.Otwarcie dyskusji.

Po prŻedstaWienlU zgromadzonym podstawowych iIfofrnac]i na temat powstania ..1ednostki Pomocnicze],
Naczelnik B]Ura Rady Mlasta otworzył dyskus]ę.

M ieszkan rec:

Zgtaszam wniosek o przesunięcle terminU spotkania, gdyż informacja o or8an Zacj spotkan]a nie została

dostatecznie rozpowszechniona stąd tez tak niska frekwenc1a. lnformac1e poWinny Zostać

rozdystrybuowane Za pośrednictwem spółdzieln] miesŻkanlowych We Wszystkich blokach mieszkaInych

w dzielnicy _ np' prZeZ rozwieszenie p akatów na drzwiach wejściowych do klatek chodowych lub

w samych klatkach domowych, a także poprzez ogioszenia parafialne l osiedlowe sklepy'

odpowiedź BRM:

Krytyczne uWagi W odniesien]u do skali l zaslęgu informac]i o działaniach podejmowanych w ramach
powoływania Rady ]ednostki Pomocn cZe] ZaWsŻe się pc]aW ają ]eśll chodzi o dzisie]sze spotkan1e być
może ty1ko tyle osób jest Zainteresowanych tym tematem, a reszta po Zapoznanlu slę z konsu towanym
dokumentem stwierdziła, że nie ma do niego UWag' ]eś i W PańStWa opini te dŻiałania lnformacy]ne
powinny być jesZCZe roŻsŻerzone, to pfŻy]mLrjemy to do wiadomości' Chciałbym podkreślić 1ednak, że

często spotykamV się z bardzo nlską frekwencją na spotkan ach poświęcollych dyskus]i nt' projektU

StatUtU' Wydaje 5ię zatem, Źe kwestie dot. standardowych zapisów, 1akie powinny być zawarte w
projekcie dokumentu, nle wzbudza]ą wsród mleszkańców szczegó nego Zainteresowania'
Mając na uwadze powyższe w przyszłości fozWaŻarrly moŹ iwość całkor,vitej rezygnacji z organizac1i
spotkań poświęconych pro1ektowi Statutu na rzecz prowadzenia konsUltacji W forr]']ie eektroniCZne] Za

pomocą Platformy Konsu|tac]i Społecznych' Być moŻe eLektroniczna forma konsu|tac]i 1est wygodnie]sza i

dostępniejsza dla m eszkańców Zainteresowanych tematern powołania Rady ]ednostki PomoCnlcZej'



Mieszkańcy mogą zgłaszać UWag prZeZ diuzszy okres czasu a nie tylko podczas jednego spotkania'
Dłuższy okres konsUltowania, okazja do dogłębnego prZestUcjioWania dokumentu oraz moŹliwość
przekazanie uWa8 - bez konieczności wychodzenia z domu mają swoje dobre strony'

odpowiedź BP:

Chciałabym uzupełnić informac1ę dot' sposobu nagłośnienia spotkania' Informac1e o spotkaniu były
przekazywa n e przez
- stronę WWW'katow]Ce.eU oTaZ www'konsultac]e'katowiCe.eU
- tablicę o8łoszeń Ufzędu i B Uletyn lnformaCji PUblicZnej

poprzez plakaty na tabl cach MDK i admin stracji KSM przy ul. Wojciecha
plakaty dzie nicowej fllii w Mlelskiej Bibliotece Publ cznej
pIakaty w dzielnlcowych placówkach oświatowych'

Przy okaZji podobnych działań bardzo WaZny ]est kontakt Z in]cjatoram przedsięwzlęć, ktore są

przedmiotem konsultacji- lnicjatorzy włącza]ąc się w pfoces informowania, skutecZnje rozsŻerŻają zasięg

akcji informacy1nej' Jeże1i w dane1 dzieInicy działa1ą organizacje pozarządowe to ich udziai w
Upowszechnien1e lnformac1i jest róWnleZ bardzo cenny' Pozosta]ąC bez pomocy 1oka nych aktyw]stóW

społecznych Wykorzystywanych przez n ch oddolnych kanałów lnformacV]nych - uzyskanie
satysfakc]onująCej skali całe1 kampanii informacy1nej jest niezmiernie utrudn]one'

od powied Ź BRM:

]eśli w Państwa opinii te dzlałania informacyjne powinny być jeszcze szersZe, to przyjmujemy

to do wladomości' Przy koIejnych dziataniach związanych Z powstaniem Jednostki doskonałym nośnikiem
informacji są sami społecznicy, WlęC ]Uż dzlś prosimy Państwa o WsparCle W tej materil. ]eśli ma]ą Państwo
W tym momenCie propozycje jak dodatkowo rozpropagować nasZe dZiałania, to Z chęcią ]e sobie
ZanotUjemy' Nie jest moŹliWe przesunięcje tego spotkania na inny dzień ze względóvl forma1nych.
Niepotrzebnie WydłUży to proces powoływania RadY Jednostki Pornocniczej' Z pokorą przy]rnu]emy uwagl
dotyczące d otych CZasowej akcji informacyjnej.

Przewodniczacv Radv Miasta Katowice Jerzv Fora ter:

Doprowadziłem do organ Żacji tego spotkania, zdając sobie sprawę jak niezmiernie Stotna jest moŹliwość
otwartej dyskusji na ten-]at Rady ]ednostki Pomocnicze1' Tak niska frekwenc1a niewątpIiWie spowodowana
jest niedostateczna akcją informacyjną, dlatego tez organiZatorzy spotkanla odpow edzialni
Za przeprowadŻen]e akcj rnusza Wyciągnąć odpowiedn e Wnioski ce em niedopuszczenia do powtórzenia
sytuacji W przyszłości. Jestem jednak przekonany, Ze nawet w tak n]ewlelk rn gronie moZna merytoryCZnle
podyskutować o p rojekcie statUtU'

M ieszka n iec:

Przea n a lizowałem projekt starutU i Wydaje mi się, że jest to dokUment standardowy' Czy poszczególne
statUty jednostek pomocn czych roznią się sWoiml Żap sJ l-]-l l cZV sq toŻsame?

odpow]edŹ BRM;

Pro]ekt statUtu, który Zostai PaństwU prŻedstawiony jest dokumentem WZorcowym, na podstaWie któfego
dZiałają WSZystkie Jednostki w mieście' StatUtV, które funkcjonu]ą W chWi]i obecnej w jednostkach
faktycznie są takle same' PraWdą jest to' że regUlu]ą one podsta\łowe kwestie funkcjonowania Rady
Jednostki Pomocnicze1, okreśIa1ą kompetencje organów, regu1ują kwestie dotycząCe organ1zacji wyborów,
a następn]e pracy własnej nowo powołanych radnych'



M leszkan iec;

W jakim czasie można wnieść propoZyC]e zm an do StatutU? Na ]aki CZas ZatwierdZany ]est Statut? CZy

można wprowadzać zm la ny do ofic1alnie o bowiązującego doku m entu?

odpowiedź BRM:

W dniu dzisie]szym spotkaliśmy sę, by przedyskutować treść statutu Żgłosić uwag' które stałyby się
przedmiotem roZpatrŻenia przeZ PreZydenta lV]iasta, a następnie Radę Miasta KatoWice' DokUment

ZatWierdŻany ]est na czaS nieokreś1ony' ]ednakże istn]eje moŹllwość wprowadzenia zmian w przyszłości'

Radni Z innvch Jednostek Pomocniczych W mieście we wspótpracy z Radnymi M aSta KatowiCe pracu]ą

nad wprowadzen em ewentua nych zmian W statutach' Jeźeli WproWadZone Zostaną zmiany będą
dotyczyły wszystkich funkc]onu]ących w mieście Rad Jednostek Pon)ocniczych.

Zgodnie Że Statutem organem uchwałodawczym będzie Rada licząca 15 Radnych' organen'l
wykonawczym będz e Zarząd, składa1ący się z przewodniczącego, W ceprzewodniczącego oraZ sekretarza'
Funkcje w Radzie pełnione są co do zasady społecznie, natomiast osoby funkcyjne (Przewodniczący Rady,

Przewodniczący 7arządu oraz Sekretarz) zgodnle z odpowiednią uchwałą Rady Mlasta otrzymU]ą dietv na

pokrycle wydatków związanych z pełnioną funkcją' Kadencja trwa 4 lata Iicząc oci dnia wyborów.

PrzewodniczacV Radv M asta Katowice Jerzv Foraiter:

Rady lednostek PomocniCZyCh spełniają obecnie funkc]e wnioskodawcze i opin odaWCZe' opiniUją szereg
dzlałań na teren]e dzle]nicy, mogą Występować do Rady Miasta Z różnyn]] in c]atywami' Dyskusja toczy s ę
zatem wokół kompetencJ] Rad ]ednostek Pomocniczych. Rózne są propozycje oddolne' nawet takie, które
miałvby dąŹyć do powoływania dz elnicowych urzędów co n e jest W mo]ej ocenie zasadne. Niemiern e

WaŻne jest zaktywizowanie mieszkańców, którzy poprzez radnych ]ednostek pomocniczych będą mieli
moŻiiwośc przedstaWienia organom władzy samorządowej oczekiwań Wobec funkcjonowania całego
m]asta, jak i bezpośredniego miej5ca zamiesŻkania'
Przyznanie przez Radę Miasta KatowiCe ] Prezydenta Miasta 150'000,00 zt do dyspozyc11 RJP przyczyniło

się do rozwoju Rad ]ednostek Pomocniczych. Kolejnym proCesern zdemokratyzowania procedur
b!dżetowych jest BUdżet obywatelski' Zachęcam Państwa do działania l zgłaszania propoZyC]i tych zadań,

które są dia PańStWa priorytetowe' Giszow ec dysponu]e kwotą pół m liona złotych.

Wracając do tematu dz siejszych konsultacji społecznych naiezy zaznaczyć, ze odpowiednie przep sy
wyznaczają harmonogram dzlałań, jakie muszą być podjęte przed ogłoszeniem wyborów do Rady JP
W za]eżnoścl od wyników konsultacji Rada Miasta Katowice LrchWala statut ]ednostki PomocniCZe) m 1l,
który jako akt prawa miejscowego wchodzi w Życie po 14 dn ach od publikac]i W Dz ennikU Urzędowym
WojewódZtWa śląskiego. Następn1e Rada Miasta zarządza wybory do rady jednostki pomocnicze1 co

najnrniej 60 dni przed datą wyborów.

Wyfazan y nadz'e-ę, _e lowo poworond R"d" -dro'l Po'.o(r' zej pon t'e ld"l \fu pllel o"1eni-
oczekiwań mieszkańców na forum Racjy Miasta, dzięki czemu Rada Miasta będzie mogła n ezwłocznie
reagować na potrŻeby mieszkańców i podejmować dzlałania dla dobra nasze1 społecznoścl lokalnej'

M iesŻka n iec:

W pkt i3 s 6 statutU jest Żapis, że do kompetencji RaC]V należy wnioskowanie w
irealiZoWanych ]nWestyc]i oraZ remontóW' Co w praktyce oŻnacZa ten Zapis?
samodz eln ie zgłasZać projekiy remontów 1ub przedsięwzięć inwestycyjnych?

s prawie pla nowa nych
Czy radni będE mogli



Przewodniczacv RadV Miasta Katowice ierzv Foraiter:

Z poziomu Rady Jednostki Pomocniczej moŹna spróbować wprowadzić do Budżetu Miasta Wnioski

bUdZetoWe dotycZąCe remontów i inWestycji' Działania polega]ące na iniCjatywie wnioskodawczej
przysługują Wszystkim radnym jednostek pomocniczych' W UrZędZie Miasta stosowane są procedury
UmożliWiająCe zgłaszanie WnioskóW budŹetowych do projektowanego budżetu miaSta na kolejny rok'

NaStępnie PrzewodnicZący Rady Miasta KatowiCe kompleksowo prŻedstaWił ideę BUdżetU obywatełskiego
w podziaIe na etapy całego procesu, wskazując harmonogram wszystkich działań i wyjaśniając zasady
UCzestnictwa w całym procesie'

Pracownicy UrzędU Miasta Katowice obstugujący spotkanie rozdali mieszkańcom egzemplarze ,,Naszych
Katowic", W których Żarnieszczony został obszerny artykuł poświęcony BUdżetowi obywatelskiemU,
a także materiały informacyjne, takie jak UIotki i broszury oraz formularze zgłaszania projektów zadań do

Budzetu Obywatelskiego na rok 2015.

lll. Zakończenie spotkania:

Naczelnik Biura Rady Miasta podZ]ękował wszystkim przybyłym na spotkanie
w dyskusji.
Do projektu statutu Źaden z obecnych na spotkaniu mieszkaniec nie zgłosił UWag' W
jak i po je8o zakończeniu nie wpłynęła żadna uwaga W formie pisemnej'

za czynny udział

trakcie spotkania,

Prowadzący spotkanie konsultacyjne:

Sporządziła:
Anna Szary
Biuro Prasowe UrŻędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel'32 2593 654, kc n s u ]|ar}e @ ś!!q !] lqę, q!]
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