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BRM.0012.2.2.2015         PROJEKT 

       

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 3 marca 2015r. 

 

Data posiedzenia: 3.3.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:00 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych. 

Radna nieobecna: Krystyna Panek. 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczył również Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa oraz 

Sekretarz Miasta Pan Janusz Waląg. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag, jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 3 marca 2015r. o godz. 13.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 27 stycznia 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 27 

stycznia 2015 r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad VI sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 4 marca 2015r.:  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z V 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.  

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1423479555
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międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 (DS-67/15).   

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

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta 

Katowice (DS-72/15).   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2014 roku (DS-73/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia (DS-74/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-75/15).  

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

nr 3 Zawodzie (DS-86/15).  

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

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  

i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-

76/15).  

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

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-77/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Karolinki i Karlika Miejskiemu 

Przedszkolu Nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach (DS-78/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (DS-79/15).  

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

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” (DS-80/15).   

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

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (DS-81/15).  

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

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” (DS-82/15).  

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

programu „Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej” (DS-83/15).  

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

programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” (DS-

84/15).  

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

Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” (DS-

85/15).  

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

nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (DS-87/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2014r. (DS-88/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Ossowskiego - Bocheńskiego w Katowicach (DS-91/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1422262418
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1422611492
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1422611664
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1422953267
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1422954206
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423641390
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423215032
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423215032
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423215188
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423215460
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423215713
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423488991
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489078
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489168
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489243
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489324
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489324
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489432
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1423489432
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424165364
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424179779
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424259805
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29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Janiny Klatt” (DS-92/15).  

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

„Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015” (DS-93/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na 

lata 2014-2020” za 2014 rok (DS-94/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pana HS do usunięcia 

naruszenia prawa (DS-95/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (DS-96/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach (DS-97/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec-

Józefowiec w Katowicach (DS-98/15).  

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

na 2015 rok (DS-99/15).  

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

Katowice na lata 2015-2035 (DS-100/15).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na 

rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków (DS-101/15).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali 

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

użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-102/15).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 Rady Miasta 

Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody 

głosowania (DS-103/15). 

41. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana M B na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach 

(DS-89/15).  

-Pana J M na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu 

Miasta Katowice (DS-90/15).  

42. Interpelacje radnych. 

43. Komunikaty i wolne wnioski. 

44. Zamknięcie sesji.                                                           

 

Ponadto ustalono, iż Prezydent  Miasta  Katowice  zawnioskuje  o zmianę w porządku obrad 

polegającą na: 

 

1/ dopisaniu punktu 40a/ rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów 

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

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-106/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424259948
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424676399
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424686983
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424687263
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424687350
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424770173
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424770339
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424776509
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424776699
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424852331
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424870187
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424871773
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424247347
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1424248164
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425376542
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Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna zauważyła, że do projektów uchwał ujętych w 

porządku obrad jako pkt 10, 15, 36 i 37 przygotowano autopoprawki. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 2 Załęska Hałda-

Brynów część zachodnia. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janiny 

Klatt”. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 5 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji akces do prac w Zespole do spraw nazewnictwa ulic i 

placów zgłosił Pan Piotr Pietrasz. Członka Zespołu może wytypować również klub radnych 

Platformy Obywatelskiej RP. Po dokonaniu tych ustaleń Zespół rozpocznie pracę. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

oddelegowanie Pana Jerzego Dolinkiewicza pracownika Muzeum Historii Katowic do 

prac Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji Organizacyjnej Rady Miasta 

Katowice. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 6 

Komisja zapoznała się z pismem Pana dr Gabriela Tobora Burmistrza Miasta Radzionków z 

dnia 19 lutego 2015 r., znak SP.042.5.2013, w którym zaproponował zorganizowanie w 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. wyjazdowej sesji 

Rady Miasta Katowice lub posiedzenia komisji. 

Ustalono, że temat zostanie rozeznany pod kątem logistycznym. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zwróciła się do Pana Prezydenta 

z prośbą o przekazanie do Biura Rady Miasta Katowice harmonogramu uroczystości 

miejskich z okazji 150. lecia nadania praw miejskich Katowicom. 

Członkowie Komisji zaapelowali również do Pana Prezydenta, aby przy organizacji 

tegorocznych uroczystości w sposób szczególny pamiętał o przypadającej 25. rocznicy 

reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce. 
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Ustalono również, iż na najbliższym posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Pan Prezydent 

zapozna Komisję z wizualizacją granic Jednostek Pomocniczych w Katowicach. 

 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie o godz. 14.00. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                     Krystyna Siejna                                                     


