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BRM.0012.2.3.2015         PROJEKT 

             

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 31 marca 2015r. 

 

Data posiedzenia: 31.3.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji 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, Sekretarz 

Miasta Pan Janusz Waląg, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa 

i Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Roman Rohaczyński. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag, jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 31 marca 2015r. o godz. 13.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

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

4. Informacja o wyborach do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice 

przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia w 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 bez uwag, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 3 

marca 2015 r. 

 

Punkt 4 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach 

Pan Marek Chmieliński zapoznał Komisję z  informacją z dnia 18 marca 2015 r. o 

wyborach do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice przeprowadzonych i planowanych 

do przeprowadzenia w 2015 r. 

Informacja będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 1 kwietnia 2015 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna zaapelowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

zapewnienie siedzib dla Rad Jednostek Pomocniczych wybranych w dniu 1 marca 2015 r. (nr 
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7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec), tak, aby po I sesjach - 

planowanych na początku kwietnia b.r. - mogły rozpocząć funkcjonowanie. 

 

Punkt 5 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad VII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 1 kwietnia 2015r.:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z VI 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. Uroczyste wręczenie Zespołowi Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach  

tytułu „Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu”. 

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

do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015r. oraz w zakresie 

wyborów planowanych do przeprowadzenia w br. (DS-121/15). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. (DS-

104/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014r. (DS-105/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 15 w 

Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w 

Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 15 (DS-107/15). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 5 im. Pawła 

Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji 

Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera ( DS-108/15).  

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

uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-109/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2015” za 2014 rok (DS-110/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2014 rok (DS-111/15).  

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

strategii rozwiązywania problemów społecznych” za 2014 rok (DS-112/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-15 (DS-113/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!” na lata 2014-15 

(DS-114/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-15” (DS-115/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1426588901
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426841206
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291373
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291373
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291486
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425555399
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425555610
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556106
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556287
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556421
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426247789
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595110
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595304
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595416
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2014-15 

(DS-116/15).  

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

nazwy „Janusza Zajdla” (DS-117/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-118/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

Katowice na rok 2015 (DS-119/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice (DS-120/15).  

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

Komisji konkursowej w celu wskazania najemców lokali użytkowych zarządzanych przez 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do 

prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę” 

(DS-122/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji 

celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, 

zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zwierających azbest ( w 

budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-123/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 roku 

(DS-124/15).  

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

nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia (DS-125/15).  

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

nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-126/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych 

obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz 

areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (DS-129/15).  

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

na 2015r. (DS-127/15). 

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

Katowice na lata 2015-2035 (DS-128/15).  

35. Interpelacje radnych. 

36. Komunikaty i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji.    

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Janusza Zajdla” 

wraz z autopoprawką. 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej w celu 

wskazania najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do prowadzenia działalności 

kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”. Do komisji 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595493
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678147
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678231
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678367
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678514
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427102250
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427120388
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427120515
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427270242
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427270512
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289861
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289555
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289668
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proponowany będzie Pan Adam Skowron, Pan Piotr Pietrasz i przedstawiciel klubu 

radnych Platforma Obywatelska RP. 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda – 

Brynów część zachodnia. 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej  nr 9 Osiedle Tysiąclecia 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Punkt 6 

Po dyskusji, w celu usprawnienia prac związanych z rozpatrywaniem postulatów o 

nadanie lub zmianę nazw obiektów miejskich Komisja Organizacyjna powołała Zespół 

do spraw nazewnictwa ulic i placów w składzie: Radny Piotr Pietrasz, Radny Witold 

Witkowicz oraz pracownik Muzeum Historii Katowic Jerzy Dolinkiewicz. Jednocześnie 

Komisja pozostawiła Zespołowi wybór jego przewodniczącego i zastępcy. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Ustalono, że pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 

12:00 w pok. 203. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu u zbiegu ulic Gliwickiej i 

Dąbrówki zostanie nadana nazwa „Plac Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r.”. 

Wskazane jest również umieszczenie na tym placu tablicy (lub tablic) upamiętniających 

to wydarzenie. Przewidywany termin rozpatrzenia projektu to 19 czerwca 2015 r. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Punkt 7 

Komisja zapoznała się z wizualizacją granic jednostek pomocniczych zaprezentowaną przez  

Naczelnika Wydziału Geodezji Pana Romana Rohaczyńskiego oraz Naczelnika Wydziału 

Spraw Obywatelskich Pana Grzegorza Skorupę. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice, aby 

w oparciu o materiały przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu przygotował projekt 

uchwały w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych na terenie 

miasta Katowice (pierwotna uchwała nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 

września 1997 r. z późn zm.). Wskazane jest również, aby załącznikiem części tekstowej 

projektu opisującej przebieg granic 22 jednostek pomocniczych była mapa Katowic z 

naniesionymi granicami jednostek pomocniczych oraz mapki wszystkich jednostek 

pomocniczych. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 marca 2015 r., w 

którym poinformowano o Międzynarodowym Forum Wdrożeniowym dla Władz Lokalnych i 

Regionalnych pn. „Skupiając się na prawach człowieka”, które odbędzie się w dniach 28-29 

maja w Graz. Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 
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Ustalono również, iż Komisja Organizacyjna będzie rozpatrywała postulaty dot. zmian w 

Statutach Jednostek Pomocniczych miasta Katowice (zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 3 i 7 

uchwały Rady Miasta Katowice nr III/7/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania do zadań Komisji 

Organizacyjnej Rady Miasta Katowice należy m.in. opiniowanie spraw statutowych i 

regulaminowych oraz współdziałanie z organami jednostek pomocniczych miasta).  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna poinformowała, że 27 maja 2015 r. planuje 

zwołanie uroczystej sesji poświęconej 25. rocznicy reaktywacji samorządu terytorialnego w 

Polsce (sesja „tradycyjna” odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. i przesunięciu ulegnie termin 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej). 

W dniu 19 czerwca 2015 r. Pani Przewodnicząca planuje natomiast zwołanie wyjazdowej 

sesji Rady Miasta Katowice w Radzionkowie w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. poświęconej upamiętnieniu 70. Rocznicy Tragedii 

Górnośląskiej. 

W dniu 11 września 2015 r. Pani Przewodnicząca zwoła sesję uroczystą poświęconą 150. 

rocznicy uzyskania praw miejskich przez Katowice. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie o godz. 14.30. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                     Krystyna Siejna                                                     


