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BRM.0012.2.9.2016          PROJEKT

                     

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 13 września 2016r. 

 

Data posiedzenia: 13.9.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna. 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych (wszyscy członkowie komisji). 

Radni nieobecni: - 

W obradach uczestniczyli również: Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, 

Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg, przedstawiciel Muzeum Historii Katowic 

Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Pan Jerzy Dolinkiewicz, Naczelnik 

Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła, główny specjalista w Wydziale Kształtowania 

Środowiska Pan Adam Lipus oraz inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz 

Borys. 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna powitała 

wszystkich obecnych.  

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku posiedzenia i jednogłośnie go przyjęła. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 13 września 2016r. o godz. 13.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

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, jednogłośnie, bez uwag, przyjęła protokół z posiedzenia Komisji  

z dnia 26 lipca 2016r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Katowice w dniu 

14 września 2016r. Zaakcentowała, iż porządek ten przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2026%207%2016%20%283%29.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2026%207%2016%20%283%29.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=57&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=57&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
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6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym.  

9. Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach 

(DS-667/16).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-648/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-647/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-

654/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-655/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (DS-652/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 

budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o. ) ( DS-

649/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 

budynku przy ul. Bocheńskiego 64 A ( wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o. ) (DS-650/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 

budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw 

Rozrywkowych S.A.) (DS-651/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali 

użytkowych -garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w 

użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-661/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016r. (DS-

662/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 

płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta 

Katowice (DS.-663/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych 

przed 1945r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji 

(DS-664/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2016 rok (DS-671/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-672/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 

zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
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położonych w Katowicach przy ul. Poniatowskiego, Francuskiej, Mikusińskiego, 

Słonimskiego (DS-673/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/566/16) 

(DS-675/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/565/16) 

(DS-676/16).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od p. J K z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (DS-677/16).  

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

określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (DS-

678/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i 

Grundmanna w Katowicach- część obejmująca wschodni fragment obszaru dawnej Huty 

Baildon (DS-665/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i 

Bagiennej w Katowicach (DS-666/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach 

(DS-670/16).  

32. Rozpatrzenie skarg:  

- Pana J G i Pani E S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-668/16).  

- Pana F K na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

(DS-669/16)  

33. Interpelacje radnych.  

34. Komunikaty i wolne wnioski.  

35. Zamknięcie sesji. 

 

Ustalono ponadto, iż Prezydent Miasta Katowice: 

a) zawnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad pkt 31a/ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargi Pani BH 

b) zawnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad pkt 31b/ Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie tablicy honorującej mieszkańców Katowic, którzy w 1956 r. 

wspierali wolnościowy zryw Węgrów 

c) do pkt 22 i 23 złoży autopoprawki. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. Zmiana 

wynika z objęcia przez Pana radnego Macieja Biskupskiego funkcji przewodniczącego klubu 

radnych „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 
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Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 

rozstrzygnięcie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/566/16). 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie 

nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/566/16). 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 
 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 

rozstrzygnięcie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/565/16). 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie 

nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/565/16). 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 
 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach skargi Pani BH. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa poinformował, iż zgodnie z najnowszym 

orzecznictwem sądów administracyjnych rada gminy podejmuje uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na lokalizację tablic na trwale związanych z gruntem (np. na postumentach, 

cokołach itp.). 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie tablicy honorującej mieszkańców Katowic, którzy w 1956 r. 

wspierali wolnościowy zryw Węgrów. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 

 

Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 
zaapelował o odpowiednie otablicowanie Pl. dr. Józefa  Rostka.  

Wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjnej Pan Jerzy Forajter zaapelował, aby w 

przyszłości Pan Prezydent przedkładał Radzie Miasta Katowice projekty uchwał w sprawie 

umiejscowienia tablic, zawierające propozycję ich lokalizacji, jak i inskrypcji na nich. 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przedstawienie Komisji na jednym z najbliższych posiedzeń projektu tablicy 

(upamiętnienia) honorującej mieszkańców Katowic, którzy w 1956 r. wspierali 

wolnościowy zryw Węgrów i inskrypcji na niej. 

Wniosek podjęty jednogłośnie, przy 5 głosach "za" w obecności 5 członków Komisji. 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa poinformował, iż treść inskrypcji 

opiniowana jest zawsze m.in. przez Muzeum Historii Katowic. 

 

Punkt 5 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 14 Zespołu ds. nazewnictwa ulic 

i placów z dnia 5 września  2016 r. Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz 

przedstawił jej zapisy. 

 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Notatka%2014.PDF
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Notatka%2014.PDF
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Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o rozpoczęcie 

procedury dot. nadania nazwy „Skwer Prymasowski” placowi położonemu u zbiegu ulic 

Wita Stwosza i Henryka Jordana w Katowicach. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy bocznej od ul. Bażantów położonej 

na działkach nr 82/1, 84 i 85 KM 118 oraz 1/8 KM 120 obręb Ligota zostanie nadana 

nazwa „Park Bażantów”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Omawiając propozycję nadania nazwy „Skwer Hippokratesa” na działkach stanowiących 

własność miasta Katowice we władaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (działki nr 66/83 i 77/26 KM 24 obręb 

Bogucice-Zawodzie) oraz po wysłuchaniu wyjaśnień inspektora w Wydziale Budynków i 

Dróg Pana Łukasza Borysa Komisja Organizacyjna zgodnie postanowiła wstrzymać się od 

formułowania wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały 

nadającej wskazanemu obiektowi nazwę, do czasu rewitalizacji tego obiektu i zakończenia 

rozmów Pana Prezydenta w tej sprawie z  Okręgową Izbą Lekarską w Katowicach. Poza tym 

postanowiono wstrzymać się od nadawania nazw dla skwerów niestanowiących w całości 

własności miasta Katowice do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia WSA w Gliwicach 

na skargi ws. rozstrzygnięć nadzorczych  Wojewody Śląskiego (sprawa zawieszona). 

 

Postawiono aby Prowadząca obrady poinformowała II Wicewojewodę Śląskiego Pana 

Mariusza Trepkę, iż w chwili obecnej, wg. rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego z 

dnia 5 sierpnia 2016 r. (nr NPII.4131.1.419.3016 oraz nr NPII.4131.1.420.3016) nie ma 

możliwości nadania nazwy „Skwer dr. Leona Głogowskiego” dla placu położonego w rejonie 

cmentarza i budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w dzielnicy Wełnowiec, z uwagi na 

to, że teren ten stanowi współwłasność miasta Katowice oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii 

Św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Na ww. rozstrzygnięcia złożone zostaną skargi do WSA 

w Gliwicach i do czasu wydania prawomocnych orzeczeń sprawa nadania nazwy zostaje 

zawieszona. 

 

W wyniku głosowania: 0 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzym. się” 

Komisja Organizacyjna nie wydała pozytywnej opinii do propozycji Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 18 Murcki w sprawie nadania nazwy „Rondo Żubrów Murckowskich” 

dla nowo powstałego ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w 

dzielnicy Murcki. 

Jednocześnie Komisja zaproponowała pod rozwagę Prezydenta Miasta Katowice, aby 

nazwa „Żubry Murckowskie” została utrwalona w rewitalizowanym parku (np. poprzez 

nadanie takiej nazwy alejce lub skwerowi, a także poprzez umiejscowienie tam tablicy, 

czy też innej instalacji). 

Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 
zaproponował, aby rondo zlokalizowane u zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w dzielnicy 

Murcki otrzymało nazwę „Rondo Murckowskie” lub imię innego patrona (osoby lub 

organizacji). Postanowiono, że rondo u zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w dzielnicy Murcki 

zostanie wpisane do rejestru obiektów do nazwania. 

Prowadząca obrady poinformowała, iż powiadomi o powyższym Radę Jednostki Pomocniczej 

nr 18 Murcki. 
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W związku z kończącymi się pracami związanymi z rewitalizacją obiektu Komisja 

Organizacyjna, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie 

projektu uchwały, w którym dla placu zlokalizowanego przy ul. Barbórki i Wojciecha w 

dzielnicy Giszowiec zostanie nadana nazwa „Skwer Ewalda Gawlika”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Ze względu na brak zgody właściciela drogi (teren Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice) Komisja Organizacyjna 

odstąpiła od procedury związanej z nadaniem nazwy „Augustyna Halotty” dla ulicy bocznej 

od ul. Karolinki w Katowicach. 

Wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjnej Pan Jerzy Forajter poinformował, iż córka 

Augustyna Halotty przekazała mu szereg dokumentów świadczących o dorobku 

potencjalnego patrona w sferze kulturalnej. 

Postać Augustyna Halotty w dalszym ciągu znajduje się w rejestrze nazw. 

 

Ustalono, iż na najbliższe posiedzenie Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Wydział 

Budynków i Dróg UMK przygotuje informację nt. własności skweru zlokalizowanego przy 

ul. Rolnej, w sąsiedztwie budynków Wyższej Szkoły Technicznej i Miejskiego Przedszkola nr 

51 w Katowicach z uwagi na planowane nadanie nazwy temu skwerowi. Przedmiotowy skwer 

jest urządzony i posiada m.in. infrastrukturę dla dzieci. 

 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

przedstawienie przygotowanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów informacji (w tym w 

wersji elektronicznej) nt. otablicowania obiektów miejskich, którym Rada Miasta 

Katowice nadała nazwę w I półroczu 2016 r. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Ustalono, iż w październiku odbędzie się również robocze (objazdowe) posiedzenie Zespołu 

ds. nazewnictwa ulic i placów z pracownikiem Wydziału Budynków i Dróg UMK. 

 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

rozeznanie prawnej możliwości przedkładania przez Pana Prezydenta projektów uchwał 

w sprawie nadania nazw dla obiektów miejskich (czy też wznoszenia pomników, 

lokalizacji tablic itp.), których integralną częścią będzie uzasadnienie z biogramem i 

informacjami tam umieszczonymi. Jeśli jest taka możliwość to wnioskuje się o 

przedkładanie takich projektów. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

zarezerwowanie w projekcie budżetu miasta Katowice na 2017 r. środków 

przeznaczonych na wydanie przez Muzeum Historii Katowic kolejnej edycji publikacji 

„Patronowie katowickich ulic i placów” z informacjami w sprawie nazewnictwa 

obiektów miejskich do końca 2016 r. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Punkt 6  

Prowadząca obrady poinformowała, iż członkom Komisji została przekazana wstępna 

(robocza) wersja propozycji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz 

wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Poprosiła członków Komisji 

o składanie uwag i sugestii. Dodała, iż chciałaby, aby Rada Miasta Katowice do końca b.r. 
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podjęła uchwałę normującą przedmiotową sprawę, po wcześniejszym przyjęciu projektu 

przez Komisję Organizacyjną. 

 

Prowadząca obrady poinformowała członków Komisji o przewidywanych terminach 

wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych do końca bieżącej VII kadencji samorządu, a 

wynikających z zakończenia kadencji obecnych RJP. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  


