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BRM.0012.2.4.2014.MG          PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 

Data posiedzenia: 29.04.2014 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Jerzy Forajter 

Protokolant: Maciej Gogulla 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych 

Radni nieobecni: - 

 

 

Punkt 1 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter. Po otwarciu posiedzenia 

prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych. W obradach uczestniczył również 

Prezydent Miasta Pan Piotr Uszok oraz Sekretarz Miasta Pan Janusz Waląg. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 29 kwietnia 2014r. o godz. 14.00 
 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Informacja o wyborach do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice 

przeprowadzonych i planowanych w 2014 r.  

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 marca 2014 r.  

5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 kwietnia 2014 r.  

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

7. Sprawy bieżące.  

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Punkt 3 

Informację o wyborach do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice przeprowadzonych 

i planowanych w 2014 r. przedstawił Naczelnik Biura Rady Miasta Pan Maciej Gogulla. 

Informacja została przyjęta bez uwag. 

 

Punkt 4 

Prowadzący obrady przedstawił obecnym protokół z posiedzenia Komisji z dnia 

25.03.2014 r., który Komisja przyjęła jednogłośnie. 

 

Punkt 5 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 30 kwietnia 2014r.: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 
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3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów  z  XLVII i XLVIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady Miasta  

w okresie między sesjami. 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2013r. (DS-115/14). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 66 w 

Katowicach imienia Majki Jeżowskiej (DS-123/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice „Akademicka” (DS-125/124).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (DS-103/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wysłuchania 

publicznego przez Radę Miasta Katowice ( DS-94/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (DS-89/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok (DS-95/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tartacznej w 

Katowicach (DS-98/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 

Katowice na rok 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-107/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz 

przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na 

terenie miasta Katowice ( DS-108/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok (DS-

111/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka  Miejskiego w 

Katowicach ( DS-114/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 

2013 roku (DS-119/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Kozłowskiej 2 na rzecz Gminy 

Sławków (DS-120/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 12 Koszutka (DS-121/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 17 Giszowiec ( DS-124/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako miasta 

gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 (DS-129/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015” (DS-127/14).  
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27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec GK z tytułu zaległości za lokal mieszkalny przy ul. K w Katowicach oraz lokal 

użytkowy przy ul. K w Katowicach  

( DS- 130/14).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec pani TW z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy Al.           (DS-131/14). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2014 

rok (DS-133/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-134/14). 

31. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

– skargi Pana W K na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice, 

pracowników Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice oraz 

pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ( DS-

122/14).  

32. Interpelacje radnych. 

33. Komunikaty i wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji.                                                                  

                                                            

Ponadto w toku posiedzenia ustalono, iż Prezydent  Miasta  Katowice  zawnioskuje  o zmiany 

w porządku obrad polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 30a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów (DS-135/14). 

2/ dopisaniu punktu 30b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec VK za lokal mieszkalny przy ul. S w Katowicach i lokal użytkowy – garaż przy ul. B 

w Katowicach (DS-136/14). 

3/ dopisaniu punktu 30c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pani BM za lokal mieszkalny przy ul. G w Katowicach ( DS-137/14).  

4/ dopisaniu punktu 30d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu 

Bolina w Katowicach ( DS-138/14).  

5/  dopisaniu punktu 30e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi BS (DS-140/14). 

 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Akademicka” (DS-125/124). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice 

(DS-103/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
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Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania wysłuchania publicznego przez Radę Miasta Katowice ( DS-94/14).  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 12 Koszutka (DS-121/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec ( DS-124/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 6 

Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 30 Zespołu do spraw nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz z bieżącą korespondencją w sprawie 

nazewnictwa obiektów miejskich. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o skonsultowanie (w celu wyrażenia opinii) z Radą Jednostki Pomocniczej nr 

15 Szopienice-Burowiec propozycji nadania nazwy „Skwer Haliny Lerman” dla placu 

położonego pomiędzy ulicami Wiosny Ludów oraz Ludwika Zamenhofa.  
Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Komisja zapoznała się z pismem Pana Michała Bulsy Sekretarza redakcji portalu 

Szopienice.org z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak L.dz. 44/2014. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o skonsultowanie (w celu wyrażenia opinii) z Radą Jednostki Pomocniczej nr 

15 Szopienice-Burowiec propozycji nadania nazwy „Skwer Georga von Giesche” - dla 

placu położonego w dzielnicy Szopienice-Burowiec pomiędzy ulicami Morawa i 

Bednarską, w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy nr 3. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o skonsultowanie (w celu wyrażenia opinii) z Radą Jednostki Pomocniczej nr 

20 Zarzecze propozycji nadania nazwy „ul. Josepha von Eichendorffa” dla ulicy łączącej 

ul. Sandacza z ul. Edwarda Makuli. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy bocznej od ul. 

Kaskady zostanie nadana nazwa „ul. prof. Jana Czochralskiego”. Przy ulicy 

posadowione są nowo wybudowane budynki i sprawa nadania nazwy wymaga szybkiego 

załatwienia ze względu na konieczność nadania numerów porządkowych. 
Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Punkt 7 

W sprawach bieżących prowadzący obrady przekazał do wiadomości komisji aktualną 

korespondencję z zakresu jej działania, w szczególności: 
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 pisma Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Katowice w sprawie oddalenia przez WSA 

w Gliwicach skarg Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach na uchwały 

Rady Miasta Katowice, 

 pisma dot. inicjatyw powołania na terenie miasta nowych rady jednostek 

pomocniczych, 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadzący obrady zamknął jej 

posiedzenie o godz. 15.00. 

 

 

Protokołował:                                                 Prowadzący obrady: 

          

                                                                             Przewodniczący  

Maciej Gogulla                                             Komisji Organizacyjnej 

                                                                               Jerzy Forajter                                                     


