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BRM.0012.2.12.2016       PROJEKT 

  

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

 

Data posiedzenia: 13.12.2016 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: Z-ca Naczelnika Biura Rady Miasta Rafał Dłubak. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych. 

Radni nieobecni: Piotr Pietrasz. 

W obradach uczestniczyli również: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił 

Sobula, Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg, Przewodniczący Zespołu ds. 

Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz oraz główny specjalista w Wydziale 

Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice 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 

w obecności 5 członków Komisji.. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 13 grudnia 2016r. o godz. 13.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 listopada 2016 r. 

4.Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na 2017 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, jednogłośnie, bez uwag, przyjęła protokół z posiedzenia Komisji  

z dnia 22 listopada 2016r. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji. 

 

Punkt 4 

Komisja Organizacyjna jednogłośnie bez uwag ustaliła plan pracy Komisji Organizacyjnej na 

2017 r. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. 

 

Punkt 5 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Katowice w 

dniu 14 grudnia 2016r. Zaakcentowała, iż przedstawia się on następująco: 

 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2022%2011%2016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2022%2011%2016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/plan%20pracy%20RMA%202017.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/plan%20pracy%20RMA%202017.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=62&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=62&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
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1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

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. Rozpatrzenie  informacji  - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2015 

roku” (DS-739/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-729/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017rok 

(DS-730/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych  

i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok (DS-736/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja 

zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

(DS-740/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych 

za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-742/16).  

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

przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach ( wniosek Bookmacher Sp. z o.o. ) (DS-743/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miasta Katowice na rok 2017 (DS-745/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-746/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych 

Miasta Katowice (DS-747/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na 

wydzielonym rachunku (DS-749/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. 

wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji miejskiej 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice (DS-750/16). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z 

przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018 (DS- 751/16).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach od pani J O i pani K S z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej (DS-752/16). 

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pani R T i pana M T z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja  (DS-753/16). 

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=100522
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100242&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100218&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100219&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100230&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100258&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100300&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100340&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100404&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100413&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100414&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100467&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100501&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100523&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100524&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100525&menu=659
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przysługującej od pani J G, pana K C i pana D C reprezentowanego przez panią J G z 

tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego  w Katowicach 

(DS-754/16).  

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

Katowice na 2016 rok (DS-755/16).  

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

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS- 756/16).  

27. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana B S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-748/16).  

28. Interpelacje radnych.  

29. Komunikaty  i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna poinformowała, iż zawnioskuje o 

wprowadzenie do porządku obrad jutrzejszej sesji punktu 5a/ w brzmieniu Przyjęcie 

protokołu z XXXIII sesji Rady miasta Katowice w dniu 29 listopada 2016 r. 

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

polegające na dopisaniu: 

- pkt 26a/ rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie nadania nazw 

nowo powstałym ulicom w Katowicach 

- pkt 26b/ rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 

wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

wraz z autopoprawką 

- pkt 26c/ rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Po przedstawieniu projektu Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice 

na rok 2017. 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po przedstawieniu projektu Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw nowo 

powstałym ulicom w Katowicach. 

Opinia podjęta jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 17 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 7 grudnia  2016 r.  
Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz przedstawił jej najistotniejsze zapisy. 

 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie 

przygotowania projektu uchwały nadającego nazwę „Skwer Jana Matejki” dla obiektu 

zlokalizowanego pomiędzy budynkiem przy ul. Chrobrego nr 2, ul. Tysiąclecia nr 78 a 

ul. Chrobrego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki. Sprawa wymaga 

również wcześniejszego zaopiniowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia (prośba o wystąpienie przez Pana Prezydenta do RJP nr 9). Wniosek o 

nadanie nazwy złożył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59. 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100526&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100527&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100528&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100415&menu=659
http://bip.katowice.eu/strona.aspx?idr=100698
http://bip.katowice.eu/strona.aspx?idr=100698
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Wniosek podjęty 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzym. się” w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o dodatkowe 

oznakowanie Placu Kardynała Augusta Hlonda od strony ul. Jordana i ul. Głowackiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o dodatkowe 

oznakowanie Skweru Młodych Plastyków na Osiedlu Tysiąclecia od strony budynku 

dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7a. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o rozpoczęcie 

procedury przygotowania projektu uchwały, w efekcie której dla terenu stanowiącego 

własność miasta - z posadowionym pomnikiem prymasa kardynała Augusta Hlonda - 

zostanie nadana nazwa „Plac Prymasowski”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla zrewitalizowanego skweru położonego w 

rejonie ul. Pośpiecha w dzielnicy Załęże zostanie nadana nazwa „Skwer Jerzego 

Kukuczki”. Sprawa wymaga również wcześniejszego zaopiniowania przez Radę 

Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (prośba o wystąpienie przez Pana Prezydenta do RJP 

nr 7). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Z rejestru nazw wykreślono nazwę „Składowa”, a obiekt stanowiący ulicę boczną od ul. 

Bocheńskiego położoną na działkach nr 41/37 i nr 41/38 wpisano do listy miejsc do ew. 

nazwania w przyszłości.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zleciła Zespołowi ds. nazewnictwa ulic i placów przedstawienie 

propozycji patrona dla skweru położonego przy ul. Rolnej, w sąsiedztwie budynku Wyższej 

Szkoły Technicznej i Miejskiego Przedszkola nr 51. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy bocznej od ulicy Kołobrzeskiej w 

rejonie budynku nr 29 i prowadzącej do kompleksu garaży zostanie nadana nazwa 

„Komunalna”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych. 

 

Punkt 7 

Prowadząca obrady poinformowała Komisję, iż pismem z dnia 1 grudnia 2016 r. Pani Radna 

Barbara Wnęk zrzekła się członkostwa w Komisji Edukacji i nie jest członkiem tej Komisji. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych w komisjach stałych 

uwzględniający to zdarzenie zostanie przygotowany w najbliższej przyszłości przy okazji 

innych zmian w składach osobowych komisji. 

Dodała, że do 5 stycznia 2017 r. Rada Miasta Katowice winna zatwierdzić „Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta 
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Katowice". Sprawa zostanie przedstawiona na sesji nadzwyczajnej zwołanej z inicjatywy 

Pana Prezydenta. Taka sesja mogłaby zostać zwołana 4 stycznia 2017 r. o godz. 11:00. 

Członek Komisji Pani Krystyna Panek zaproponowała, aby na jutrzejszej sesji uczcić 

minutą ciszy Ofiary Stanu Wojennego.  

Przewodniczący Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 
przekazał pozdrowienia od grupy harcerzy z Londynu, którzy gościli w Katowicach w dniach 

od 9 do 11 grudnia b.r. 

Prowadząca obrady złożyła życzenia świąteczne. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadząca obrady 

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna zamknęła jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                                Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                      Krystyna Siejna  


