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BRM.0012.2.11.2016        PROJEKT 

                    

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 listopada 2016r. 

 

Data posiedzenia: 22.11.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 13:25. 

Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter. 

Protokolant: Z-ca Naczelnika Biura Rady Miasta Rafał Dłubak. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 4 radnych. 

Radni nieobecni: Pani Krystyna Siejna, Pan Marek Chmieliński, Pani Krystyna Panek. 

W obradach uczestniczyli również: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił 

Sobula, Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg, Naczelnik Wydziału 

Administracyjnego Pani Katarzyna Daab-Borkowska, Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji 

Pan Marcin Stańczyk, Pan Łukasz Borys inspektor z Wydziału Budynków i Dróg Urzędu 

Miasta Katowice oraz mieszkaniec. 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter powitał 

wszystkich obecnych. Zaakcentował, iż poprowadzi obrady w zastępstwie Pani 

Przewodniczącej Krystyny Siejnej, która przebywa wraz z pozostałymi nieobecnymi 

członkami Komisji w Kolonii. 

 

Punkt 2 

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

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 22 listopada 2016r. o godz. 13.00 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 października 2016 r. 

4.Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi 

        i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy. 

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 25 października 2016r. 

 

Punkt 4 

Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin Stańczyk zapoznał Komisję z informacją 

Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i 

organizacjami międzynarodowymi zawartą w piśmie z dnia 14 listopada 2016 r.  

 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2025.10.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2025.10.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Wsp%c3%b3%c5%82praca%20z%20miastami%20partnerskimi%20i%20organizacjami%20mi%c4%99dzynarodowymi%202016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Wsp%c3%b3%c5%82praca%20z%20miastami%20partnerskimi%20i%20organizacjami%20mi%c4%99dzynarodowymi%202016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Wsp%c3%b3%c5%82praca%20z%20miastami%20partnerskimi%20i%20organizacjami%20mi%c4%99dzynarodowymi%202016.pdf
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Odpowiadając na zapytania Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Jerzego Forajtera 

stwierdził, iż w sprawie nawiązania dalszych partnerskich kontaktów miasto Katowice 

prowadzi rozmowy z chorwacką Pulą. Ponadto odległość miasta partnerskiego Mobile 

determinuje, iż współpraca z nim nie jest tak intensywna jak współpraca chociażby z Ostrawą, 

czy też Kolonią. 

 

Punkt 5 

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter przedstawił 

porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 23 listopada 2016r. Zaakcentował, 

iż porządek ten przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Katowice.  

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.  

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

międzysesyjnym.  

10. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie proponowanych w nowym Prawie wodnym 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z pobieraniem wody do celów 

spożywczych oraz gospodarczych (DS-708/16).  

11. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta 

miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice w organach związku 

komunalnego KZK GOP (DS-715/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania 

tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” (DS-711/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie (DS-713/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec (DS-714/16).  

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

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie 

Miasta Katowice (DS-712/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do zapewnienia prowadzenia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do sektora 

finansów publicznych (DS-709/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu (DS-710/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji w latach 2015-

17 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Włącz się! Program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( DS-716/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 

terenie miasta Katowice (DS-717/16).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-719/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-

720/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych 

dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017r. (DS-721/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-722/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. (DS-723/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. (DS-724/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr 

LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r. (DS-725/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 

fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część 

obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (DS-726/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i 

trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 

leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (DS-735/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu 

Utylizacji Odpadów w Katowicach (DS-732/16).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu pana J R z tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (DS-

737/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-738/16).  

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

Katowice na 2016 rok (DS-733/16).  

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

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-734/16).  

34. Rozpatrzenie skarg:  

- Pani S G na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów (DS-727/16),  

- Pani W W na niewłaściwe działania 
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35. Interpelacje radnych.  

36. Komunikaty i wolne wnioski.  

37. Zamknięcie sesji.  

 

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter zauważył, iż Pan 

Witold Witkowicz Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP w Radzie 

Miasta Katowice wycofał projekt ujęty w pkt 10 porządku obrad. Wniosek ten znajdzie 

odzwierciedlenie na jutrzejszej sesji. 

 

Ustalono również, iż na jutrzejszej sesji Prezydent miasta Katowice zawnioskuje o 

wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu 33a rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w 

ramach inicjatywy lokalnej. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 3 

Zawodzie. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 4 głosach "za". 
 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 

Piotrowice-Ochojec. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 4 głosach "za". 
 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 16 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 16 listopada  2016 r.  
Członek Zespołu radny Pan Piotr Pietrasz przedstawił jej najistotniejsze zapisy. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o przywrócenie 

prawidłowego otablicowania skrzyżowania ulicy Bolesława Chrobrego z Aleją Księcia 

Henryka Pobożnego i Aleją Księżnej Jadwigi Śląskiej na Osiedlu Tysiąclecia oraz o 

uporządkowanie przedmiotowego skrzyżowania. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 4  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice, aby przedłożył 

informację o stanie własnościowym skweru położonego w dzielnicy Bogucice, 

przylegającego do ul. Katowickiej i ciągnącego się do budynku zlokalizowanego przy ul. 

Wajdy nr 2. Ponadto - w celu rozważenia nadania nazwy dla ww. placu „Augustyna 

Halotty” – zawnioskowano do Pana Prezydenta o wystąpienie o opinię do Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 13 Bogucice. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 4  głosami „za”. 

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter zapostulował i 

przypomniał, aby przed nadaniem nazwy dla obiektu miejskiego Pan Prezydent każdorazowo 

występował do Rady Jednostki Pomocniczej o opinię. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice, aby po 

zakończeniu budowy ulicy bocznej od ulicy Kijowskiej na Osiedlu Franciszkańskim 

przystąpić do nadania jej nazwy „Książęca”, gdyż stanowi ona przedłużenie istniejącej ulicy 

Książęcej rozpoczynającej bieg przy ul. Piotrowickiej. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 4  głosami „za”. 

http://www.bip.katowice.eu/strona.aspx?idr=100271
http://www.bip.katowice.eu/strona.aspx?idr=100271
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Punkt 7 

Ustalono, iż członkom Komisji zostanie przekazany projekt planu pracy Komisji 

Organizacyjnej na rok 2017. Będzie można do niego składać ewentualne uwagi do dnia 9 

grudnia b.r.  

 

Ponadto poruszono problem utworzenia nowej stałej komisji Rady Miasta Katowice - Komisji 

Transportu. Wstępnie ustalono, że w niedalekiej przyszłości po powołaniu Komisji 

Transportu Komisja Górnicza uległaby likwidacji, a jej zakres działania zostałby włączony do 

Komisji Infrastruktury i Środowiska. Postanowiono do sprawy wrócić na jednym z 

najbliższych posiedzeń. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadzący obrady 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter zamknął jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadzący obrady: 

          

                                                                          Wiceprzewodniczący  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                       Jerzy Forajter  


