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BRM.0012.2.4.2015         PROJEKT 

             

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

 

Data posiedzenia: 28.4.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych. 

Radni nieobecni: Małgorzata Smoleń 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczył również Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula 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 28 kwietnia 2015r. o godz. 13.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 31 marca 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 31 

marca 2015 r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 29 kwietnia 2015r.:  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1429086746
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9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 26 w 

Katowicach imienia Mariana Mroza ( DS-192/15).  

11. Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice w Piątą Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej 

(DS-191/15).  

12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2014r. (DS-130/15). 

13. Informacja 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-146/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (DS-132/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumień dotyczących udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, 

zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami (DS-133/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku 

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” (DS-

140/15).  

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

(DS-141/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego 

programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za 2014 rok (DS-142/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z 

zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2014 rok (DS-143/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu: „Nas 

Troje i więcej” za 2014 rok (DS-144/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 

użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-147/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie 

nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach (DS-178/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier” 

(DS-179/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Nas Troje i więcej” (DS-180/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 16.03.2015r. właścicieli lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach 

dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach 

podatkowych (DS-185/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (DS-186/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z 

dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 

skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-187/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 

2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429694233
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429690234
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427464032
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428907246
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427710986
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427711086
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427976928
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427976928
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427977821
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428572512
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428574082
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428574243
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428925916
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428930174
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428930347
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429092265
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510089
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510186
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510271
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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-188/15).  

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

na 2015 rok (DS-189/15).  

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

Katowice na lata 2015-2035 (DS-190/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(DS-193/15). 

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana 

L S za lokal mieszkalny położony przy ul. T w Katowicach (DS-194/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani WK, pana AK, pana ŁK, pana WK oraz pani MK z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. K (DS-195/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od BG oraz pana GL Lach z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego 

w Katowicach przy ul. W 49/20 (DS-196/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice 

nazwy „Józefa Mackiewicza” (DS-197/15).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014r. 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- 

Katowice bez barier” (DS-198/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 

2014 rok (DS-199/15).  

38. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana KO na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice (DS-181/15).   

- Pani JM na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-182/15).  

- Pana NW na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-183/15).  

- Stowarzyszenia „Bogucice-kierunek  przyszłość” na działania Prezydenta Miasta Katowice 

(DS-184/15). 

39. Interpelacje radnych. 

40. Komunikaty i wolne wnioski. 

41. Zamknięcie sesji.                                                           

 

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

dniu 29 kwietnia b.r. następujących projektów uchwał: 

- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

pana H S (DS-200/15). 

- w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi 

na skargę Wojewody Śląskiego (DS-201/15). 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534100
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534311
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534436
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429694360
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695080
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695229
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695988
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696125
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696217
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696306
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096566
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096678
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096898
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429097040
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- w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Miasta Katowice wobec 

konsorcjum firm: NBC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach, Infostrategia-Andrzej Szczerba i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie 

z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy nr 31/G/2011 z dnia 

20 lipca 2011r. (DS-202/15).  

Projekty te zostaną umieszczone w pkt 37a, 37b i 37c porządku obrad sesji. 

Ponadto Pan Prezydent wniesie autopoprawkę do projektów uchwał umieszczonych w pkt 29 

i 30 ww. porządku. 

 

Komisja Organizacyjna nie opiniowała oświadczenia Rady Miasta Katowice w Piątą 

Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Postanowiono, że sprawa będzie rozpatrywana 

bezpośrednio na sesji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 10 Dąb. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Józefa 

Mackiewicza”.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

pana H S.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi 

na skargę Wojewody Śląskiego. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna zauważyła, iż radni Rady Miasta Katowice, którzy zaakceptowali 

elektroniczny dostęp i obieg dokumentacji związanej z wykonywaniem funkcji radnego nie 

mają dostępu do niezanonimizowanych projektów uchwał (dostępnych dla radnych, którzy 

wybrali papierowy – tradycyjny sposób dostarczania dokumentacji). Po dyskusji Komisja 

Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o wypracowanie 

narzędzia, które umożliwi radnym Rady Miasta Katowice - którzy zaakceptowali 

elektroniczny obieg i dostęp do dokumentacji związanej z wykonywaniem funkcji 

radnego - dostęp do niezanonimizowanych projektów uchwał i dokumentów 

zawierających dane osobowe. W dyskusji zauważono m.in. dla przykładu, że 

rozwiązaniem tego problemu mogłoby być umieszczanie niezanonimizowanych 

projektów uchwał czy też materiałów zawierających dane osobowe na serwerze 

dostępnym wyłącznie dla P.P. Radnych. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

Komisja Organizacyjna zaapelowała również do Prezydenta Miasta Katowice o rozeznanie 

prawnych możliwości przyjmowania – w przypadku składania przez mieszkańców wniosków 

o rozłożenie wierzytelności na raty – oświadczeń o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, które umożliwiałyby publikowanie ich danych osobowych w stosownych 

projektach uchwał publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. 
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Punkt 5 

Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 1 Zespołu do spraw nazewnictwa ulic 

i placów z dnia 20 kwietnia 2015 r.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

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

nadana nazwa „ul. Braci Mniejszych”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna postanowiła wpisać do rejestru miejsc potencjalnie 

przeznaczonych do nazwania skwer położony w rejonie Al. Króla Bolesława Krzywoustego 

na Os. Tysiąclecie Dolne. 

 
Po dyskusji Komisja Organizacyjna postanowiła wpisać do rejestru nazw propozycję 

uhonorowania „Męczeństwo Kresowian”. Propozycja nadania tej nazwy będzie rozważana w 

przyszłości np. dla skweru lub placu. Dodatkowo Komisja zauważyła, iż Męczeństwo Kresowian 

zostało już upamiętnione w Katowicach m.in. na tablicy umieszczonej na kaplicy cmentarnej przy 

ul. Sienkiewicza, a na cmentarzu przy ul. Francuskiej znajduje się Pomnik „Sybirakom-Sybiracy”. 
Wniosek podjęty 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzym. się”. 

 
Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla odcinka drogi publicznej łączącej ul. 

Siemianowicką z granicą miasta zostanie nadana nazwa „ul. Budowlana”. Przygotowanie 

projektu wymaga wcześniejszego wystąpienia przez Pana Prezydenta o opinię do właścicieli 

nieruchomości przy ul. Siemianowickiej nr 7d i RJP nr 14 Dąbrówka Mała. Komisja 

zauważyła, iż nazwa „ul. Budowlana” jest nazwą zwyczajową dla tego odcinka i oprócz ww. 

punktu adresowego znajduje się przy niej jeszcze inny punkt - ul. Budowlana nr 8a. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 
Po dyskusji Komisja Organizacyjna stwierdziła, iż „Georg von Giesche” – potencjalny 

patron dla skweru pomiędzy ul. Morawa i ul. Bednarską - winien zostać uhonorowany na 

terenie Giszowca. Cenny postulat uhonorowania ww. wpisano do rejestru nazw. 

Jednocześnie ww. skwer wpisano do rejestru miejsc przeznaczonych do nazwania (w 

przyszłości będą rozważane propozycje nadania mu nazwy).  

Opinia podjęta jednogłośnie. 
Zauważono również, iż Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec otrzymała 

odpowiedź na swoją uchwałę nr 13/II/05/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. od Pana Jerzego Forajtera 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice VI kadencji zawartą w piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. 

(RJP postulowała dla ww. skweru nadanie nazwy Stanisława Ochodka). 

 

Pan Jerzy Forajter zadał pytanie o przewidywany termin realizacji wniosku Komisji 

Organizacyjnej z dnia 27 maja 2014 r., a dot. uporządkowania terenu zielonego poł. 

pomiędzy ul. Dulęby a budynkami XV LO im. rtm. Pileckiego (obiekt wstępnie wytypowany 

do nadania nazwy skwer Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”). 

 

Komisja Organizacyjna przekazała do rozpatrzenia Zespołowi postulat uhonorowania Michała 

Grajka wniesiony za pośrednictwem Pana Jerzego Forajtera. 
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Punkt 6 
Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

poinformowanie jej kopią odpowiedzi udzielonej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rodzina 

Policyjna 1920 r. na pismo z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak L.dz. 29/2015 w sprawie 

wykonania i sfinansowania pomnika upamiętniającego formację II RP – Policję 

Województwa Śląskiego. 
Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                     Krystyna Siejna                                                     


