
1 

 

BRM.0012.2.11.2015         PROJEKT 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 15 grudnia 2015r. 
 

Data posiedzenia: 15.12.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 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 

Radni nieobecni: Piotr Pietrasz 
 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczyli również: Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena Szuba, 

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania Pani Monika Maniecka, Pan Jerzy 

Dolinkiewicz – przedstawiciel Muzeum Historii Katowic oraz inspektor z Wydziału 

Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys. 
 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. 
 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 15 grudnia 2015r. o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 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 – 5 głosami „za” - przyjęła protokół z posiedzenia 

Komisji z dnia 24 listopada 2015r. 
 

Punkt 4 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie – 5 głosami „za” - przyjęła plan pracy Komisji na 2016 

r. 
 

Punkt 5 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 17 grudnia 2015r.:  

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami.  



2 

 

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym.  

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 5 w 

Katowicach (DS-404/15).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 Rady 

Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz 

terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice 

(DS-358/15).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-371/15).  

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

2016rok (DS-372/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i 

gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok (DS-379/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania 

zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 ( DS-

394/15)  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Katowice-

Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w 

Katowicach (DS-381/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą 

„Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-393/15).  

15a/ Przedstawienie raportu końcowego Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji 

społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030” (DS-410/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 

2030” (DS-386/15).  

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

budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-387/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały 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-391/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez 

przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy (DS-392/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miasta Katowice na rok 2016 (DS-395/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani M P do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Katowice (DS-396/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 

2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice” (DS-397/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice (DS-398/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (DS-

399/15).  
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25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali 

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

użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-400/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (DS-401/15).  

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

Katowice na 2015r. (DS-402/15).  

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

miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-403/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-405/15).  

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

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice (DS-406/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-407/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 

mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu 

(DS-408/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w 

budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz 

określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-

411/15).  

34. Rozpatrzenie skarg:  

- Pani I B na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w Katowicach (DS-409/15).  

35. Interpelacje radnych.  

36. Komunikaty i wolne wnioski  

37. Zamknięcie sesji. 
 

Ustalono również, że Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji: 

 pkt 33a/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

wobec pani M__ P__, pana W__ P__, pani N__ P__ i pana D__ P__ za lokal mieszkalny przy 

ul. Raciborskiej w Katowicach. 

pkt 33b/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Polkomtel sp. z o.o. dotyczącej 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. KWK 'Wujek' obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej 

w dzielnicy Ligota w Katowicach. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń 

kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. Do Komisji zgłoszono Panów Radnych 

Marka Chmielińskiego i Witolda Witkowicza (przedstawiciel PIS zostanie podany na sesji). 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 

 



4 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Polkomtel sp. z o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu 

górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK 'Wujek' obejmującego 

obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w 

Katowicach. 

Opinia podjęta jednogłośnie 6 głosami „za”. 
 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 7 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 7 grudnia  2015 r.  
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla urządzonego placu u 

zbiegu ulic Konstantego Damrota i Powstańców przed budynkiem BRE Bank S.A. na 

gruntach: 

- własności miasta Katowice – 8 działek, 

- własności miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym BRE BANK S.A. - 1 działka, 

- własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym BRE BANK S.A. - 2 działki  

zostanie nadana nazwa „Pl. gen. Stanisława Maczka.” Równocześnie Komisja 

zawnioskowała, aby w jednej uchwale ująć również likwidację dotychczasowego „Ronda 

gen. S. Maczka” położonego aktualnie na trasie autostrady A4 (węzeł Mikołowska). 

Zapis w jednej uchwale o likwidacji nazwy ronda i nadanie nazwy nowemu placowi jest 

uzasadnione społecznie, z uwagi na historyczne znaczenie postaci gen. S. Maczka i 

tradycje z tym związane w Katowicach, np. IV L.O. im. gen. Stanisława Maczka. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Po dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień przedstawiciela Wydziału Budynków i Dróg UMK 

Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ul. Polnej (ulica ta w 

ostatnich latach zmieniała swój przebieg). 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

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

łącznik drogowy ulic: Wandy i gen. Hallera w rejestrach MZUiM figuruje jako ul. Siewna. 

Przy tym odcinku znajdują się również nieruchomości z nadanymi numerami od strony ul. 

Siewnej. Ponadto duża część tego odcinka - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice nr 

XL/925/13 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice 

do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych - figuruje jako ul. Siewna. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla łącznika ulic Wandy i gen. 

Hallera zostanie nadana nazwa „ul. Siewna”. Równocześnie Komisja wnioskuje, aby 

skonsultować przedmiotową kwestię z Radą Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-

Burowiec (zwrócić się z prośbą o opinię w sprawie).  

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie przez Muzeum Historii Katowic biogramu dra Edmunda 
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Gryglewicza oraz o wystąpienie o opinię w tej kwestii do Rady Jednostki Pomocniczej nr 

15 Szopienice –Burowiec. Sprawa dotyczy placu/skweru położonego pomiędzy ulicami 

Morawa i Bednarska w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do dewelopera o wyrażenie zgody na nazwanie ulicy bocznej od 

ul. Niezapominajek jako „Cynamonowa” oraz o wystąpienie o opinię w tej sprawie do 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego w 

sąsiedztwie budynku Tysiąclecia 86a zostanie nadana nazwa „Skwer Karola Hieronima 

Chodkiewicza” - potomka hetmana Karola Chodkiewicza, powstańca śląskiego, który 

zginął w walkach pod Górą Św. Anny, odznaczonego Orderem Virtuti Militari. 

Konieczne jest również przygotowanie  biogramu przez Muzeum Historii Katowic. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy o roboczej nazwie 

Śródmiejska - łączącej ul. Skargi z ul. Chorzowską - zostanie nadana nazwa „ul. Franza 

Wincklera”. 

Wniosek podjęty większością głosów: 3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzym. się”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla pętli tramwajowej przy ul. 

Chorzowskiej w sąsiedztwie Stadionu Śląskiego zostanie nadana nazwa „Pętla 

Stadionowa”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 4 głosami „za”. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie informacji nt. przebiegu koncepcji układu drogowego 

planowanych inwestycji w rejonie ul. Sławka. W chwili obecnej znajduje się tam 

nowowybudowana ulica stanowiąca przedłużenie ul Sławka do budynku nr 26d. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Pan Jerzy Dolinkiewicz 

poinformował również o wyjazdowej części posiedzenia w dniu 14 grudnia 2015 r., podczas 

którego dokonano wizji lokalnej obiektów ew. przeznaczonych do nazwania. 
 

Punkt 7 

Nie wniesiono spraw bieżących. 
 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 
 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  


