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BRM.0012.2.6.2016          PROJEKT

                     

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 czerwca 2016r. 

 

Data posiedzenia: 28.6.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:50. 

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, Naczelnik Wydziału Kultury UMK Pani Edyta 

Sytniewska,  pracownik Wydziału Kultury UMK Pani Jowita Herzig, pracownik Wydziału 

Kształtowania Środowiska UMK Pan Adam Lipus, Przewodniczący Zespołu ds. 

Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz oraz inspektor z Wydziału Budynków i 

Dróg UMK 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 28 czerwca 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 (w dniu 29 czerwca 2016 r.) 

 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 23 maja 2016r. 

 

Punkt 4 

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

29 czerwca 2016r. Zaakcentowała, iż porządek ten przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2023.5.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2023.5.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=54&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=54&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
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5. Zmiany w porządku obrad. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III kadencji. 

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

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie: 

a) sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2015rok 

( DS-526/16) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2015 rok (DS-528/16). 

b) informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku 

budżetowego 2015 (DS-523/16). 

c) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta 

Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego (DS-600/16). 

d) sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2015-2035 za 2015 rok (DS-529/16). 

e) sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję 

organu tworzącego za 2015 rok (DS-527/16). 

f) sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2015 rok wraz z opinią i raportem 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. (DS-601/16). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania 

programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku” (DS-541/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok wraz z autopoprawką (DS-525/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego miasta Katowice za 2015rok (DS-602/16). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015rok (DS-603/16). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii 

mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2015 rok (DS-589/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015r. 

„Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016” 

oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Katowice” (DS- 590/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali 

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

wieczyste udziałów w gruncie (DS-596/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w 

Katowicach przy ul. Obroki (cz.dz.3/3), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Śląski 

Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. (DS-597/16). 

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

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok (DS-598/16). 

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

Katowice nazwy „Pijarska” (DS-599/16). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby 

(DS-604/16). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia XIII Liceum Ogólnokształcącego z 

Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach (DS-605/16). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w 

Katowicach (DS-606/16). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia XVII Liceum Ogólnokształcącego z 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-608/16). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w 

Katowicach (DS-609/16). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza 

Klenczara w Katowicach (DS-607/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej” (DS-610/16). 

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

sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-611/16). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice 

do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode 

pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-612/16). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta 

Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 (DS-613/16). 

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pana K M z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego (DS-614/16). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych 

maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-615/16). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Technikum nr 15 w Katowicach 

imienia Tomasza Klenczara (DS-616/16). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Katowice na lata 2016-2022” (DS-617/16). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów 

oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-618/16). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu miasta Katowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (DS-619/16). 

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

zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 

położonego w budynku przy ul. Powstańców 27 w Katowicach (DS-620/16). 

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

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

39. 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-622/16). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Represjonowanych Żołnierzy- Górników” (DS-623/16). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza” (DS-624/16). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania pani B H do usunięcia 
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naruszenia prawa (DS-625/16). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec CONSILIATOR 

Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z o.o. za lokal użytkowy przy ul. Francuskiej 4 w 

Katowicach (DS-626/16). 

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

Katowice na 2016 rok (DS-627/16). 

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

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-628/16). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 

Miasta wobec Zakładu Mleczarskiego – Spółdzielni Pracy z tytułu należności za użytkowanie 

wieczyste gruntów położonych przy ul. Dąbrówki (dz.nr 38/1 i 39) i ul. Bocheńskiego ( dz.nr 

2/7,2/8,2/13 i 2/14) ( DS-629/16). 

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

zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 

położonego w budynku przy al. Korfantego 8 w Katowicach (DS-630/16). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zweryfikowanej „Propozycji Planu 

Aglomeracji Sosnowiec” (DS-631/16). 

49. Interpelacje radnych. 

50. Komunikaty i wolne wnioski. 

51. Zamknięcie sesji. 

 

Ustalono również, iż Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje o ujęcie w porządku obrad 

najbliższej sesji Rady Miasta Katowice projektu uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji 

w Katowicach pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku 

Sowieckiego w 1945 r. (jako pkt 9a). 

 

Inspektor z Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Łukasz Borys przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Pijarska”. 

Po zapoznaniu się z projektem, wobec braku uwag i zastrzeżeń Komisja Organizacyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice nazwy „Pijarska”. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Po zapoznaniu się z projektem, wobec braku uwag i zastrzeżeń Komisja Organizacyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 

Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących 

młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ustalono, że do Komisji 

desygnowani będą P.P. Przewodniczący: Magdalena Wieczorek z Komisji Edukacji i Tomasz 

Szpyrka z Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Inspektor z Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Łukasz Borys przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 

Represjonowanych Żołnierzy- Górników”. 

Po zapoznaniu się z projektem, wobec braku uwag i zastrzeżeń Komisja Organizacyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Represjonowanych Żołnierzy- Górników”. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6  głosami „za”. 
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Inspektor z Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Łukasz Borys przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 

Edmunda Gryglewicza”. 

Po zapoznaniu się z projektem, wobec braku uwag i zastrzeżeń Komisja Organizacyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na 

terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza”. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6  głosami „za”. 

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wzniesienia i lokalizacji w Katowicach pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego 

Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r., a Prowadząca obrady Pani Przewodnicząca 

Krystyna Siejna odczytała uzasadnienie do projektu. 

Po zapoznaniu się z projektem, wobec braku uwag i zastrzeżeń Komisja Organizacyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia i lokalizacji w 

Katowicach pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku 

Sowieckiego w 1945 r. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6  głosami „za”. 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 

zapostulował - pod rozwagę Pana Prezydenta - aby na etapie tworzenia projektu pomnika 

Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. znaleźć w 

nim miejsce na urnę z ziemią ze szczątkami (prochami) tych Ofiar, np. z Doniecka. 

Członek Komisji Pan Jerzy Forajter podniósł, iż ziemię ze szczątkami Górnoślązaków z 

Doniecka bardzo trudno będzie zdobyć, ale może uda się ja uzyskać z innych rejonów b. 

ZSRR.  

Prowadząca obrady Pani Przewodnicząca Krystyna Siejna poprosiła Prezydenta Miasta 

Katowice, aby po wyborze projektu pomnika i oszacowaniu tego przedsięwzięcia przedłożył 

stosowną informację w tym zakresie również radnym Rady Miasta Katowice. 

 

Punkt 5 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 13 Zespołu ds. nazewnictwa ulic 

i placów z dnia 20 czerwca  2016 r. Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz 

przedstawił jej zapisy. 

 

Komisja Organizacyjna zgodziła się z opinią Zespołu i postanowiła odstąpić od nazywania 

skweru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. ks. Wiktora Siwka i ul. Styczniowej w 

dzielnicy Dąbrówka Mała. Obiekt ten jest nieuporządkowany. 

 

Inspektor z Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Łukasz Borys poinformował, iż 

Prezydent Miasta Katowice wystąpił już o przygotowanie przez Muzeum Historii Katowic 

opinii w sprawie nadania imienia doktora Leona Głogowskiego dla skweru położonego w 

rejonie dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec na terenach, które są współwłasnością miasta 

Katowice oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Chorzowie (w rejonie 

cmentarza i budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej).  

 

Nawiązując do pisma Pana Mariusza Skiby Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 15 

czerwca 2016 r., znak KŚ-I.414.18.2016.AL Komisja Organizacyjna zgodnie postanowiła nie 

opiniować inicjatywy wzniesienia w Katowicach rzeźby plenerowej Hippokratesa. 

Wydawanie takiej opinii nie leży w kompetencji rady gminy - wypowiedzieć powinien się w 

tej sprawie Prezydent Miasta Katowice. Jednocześnie Komisja zauważyła, iż na poprzednim 

posiedzeniu wystąpiła do Pana Prezydenta o wystąpienie do Śląskiej Izby lekarskiej w 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98679/Notatka%2020.06.2016.PDF
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/98679/Notatka%2020.06.2016.PDF
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Katowicach z prośbą o precyzyjne wskazanie lokalizacji terenu przeznaczonego do nadania 

nazwy „Skwer Hippokratesa”. 

 

Komisja Organizacyjna zgodziła się z opinią Zespołu i odstąpiła od wniosku w sprawie 

nadania nazwy „ul. Polna” (obiekt ma nieuregulowany stan prawny, docelowo jako część 

węzła zostanie przejęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 

 

Komisja Organizacyjna zapoznała się również z opinią przekazaną przez Wiceprezydenta 

Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobulę w piśmie z dnia 31 maja 2016 r., znak BD-

IV.6625.3.2012.ŁB w sprawie przeszkód prawnych do nazwania skweru u zbiegu Al. 

Niepodległości i Strzelców Bytomskich (obiekt ma nieuregulowany stan prawny, brak jest 

możliwości uzyskania zgody ze strony nieznanej z miejsca pobytu osoby fizycznej). Nadanie 

nazwy bez zgody właściciela terenu jest zbyt daleko idącą ingerencją w prawo własności. 

Postać ks. Wawrzyńca Puchera umieszczono natomiast w Rejestrze Nazw do wykorzystania 

dla obiektu w dzielnicy Dąbrówka Mała. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o rozpoczęcie 

procedury (wystąpienie do właścicieli działek) w celu nadania dla nowo wybudowanej 

ulicy w Starych Panewnikach (boczna od ul. Kuźnickiej) nazwy „ul. Nad Kłodnicą” (w 

pobliżu przebiega dolina rzeki Kłodnicy). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o rozpoczęcie 

procedury (w tym zwrócenie się do dewelopera o opinię) w celu nadania nazwy dla ulicy 

bocznej od ul. Bażantów położonej na działkach nr 1/8, 82/1, 84 i 85. Obiektowi 

proponuje się nadać nazwę „ul. Kolorowa”. Ulica stanowi dojazd do terenu budowy, 

gdzie inwestuje w budownictwo wielorodzinne spółka MAXIMUM Sp. z o.o. HOLDING 

S.K.A.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o przedłożenie 

informacji graficznej nt. geodezyjnego przebiegu ulicy Koszykowej z naniesieniami 

numeracji porządkowej zlokalizowanych przy niej nieruchomości. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 

zapostulował o lepsze oznakowanie nazwanych obiektów miejskich np. dojazdów do rond, Pl. 

Rostka, Parku Budnioka, Parku Kościuszki, Ronda marszałka Konstantego Wolnego. Poprosił 

również o przedstawienie uchwały nadającej nazwę „ul. Braci Woźniaków”, najlepiej z 

uzasadnieniem. Poinformował o wejściu w życie w dniu 1 września b.r. ustawy z dnia 1 

kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o wystąpienie 

do Muzeum Historii Katowic w celu opracowania biogramu i opinii historycznej nt. 

Jerzego Moskala  - twórcy i byłego Dyrektora Centrum Scenografii Polskiej. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 
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Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  


