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BRM.0012.2.5.2014.MG        PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 27 maja 2014r. 

 

Data posiedzenia: 27.05.2014 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:15 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Jerzy Forajter 

Protokolant: Maciej Gogulla 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych 

Radni nieobecni: - 

 

 

Punkt 1 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter. Po otwarciu posiedzenia 

prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych. W obradach uczestniczył również 

Prezydent Miasta Pan Piotr Uszok oraz Sekretarz Miasta Pan Janusz Waląg. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 27 maja 2014r. o godz. 14.00 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 maja 2014 r.  

5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.  

6. Sprawy bieżące.  

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Punkt 3 

Prowadzący obrady przedstawił obecnym protokół z posiedzenia Komisji z dnia 

29.04.2014 r., który Komisja przyjęła jednogłośnie. 

 

Punkt 4 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad L sesji Rady Miasta Katowice w dniu 

28 maja 2014r.:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XLIX sesji. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady Miasta  
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w okresie między sesjami. 

9. Rozpatrzenie:  

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta za 

2013r. (DS-109/14) 

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącej roku budżetowego 2013 ( DS-110/14).  

c. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za rok 2013r. (DS-163/14) 

d. sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Katowice na lata 2013-2035 za 2013 rok. (DS-113/14). 

e. sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2013 rok (DS-112/14). 

f. opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego (DS-109/14 i DS-110/14) 

g. opinii i raportu biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. (DS-163/14) 

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

programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2013 roku”. (DS-

118/14).  

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

wykonania budżetu miasta Katowice za 2013 rok  oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2013 rok ( DS-109/14). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2013r. (DS-147/14). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 

2013r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-

2016- Katowice bez barier” (DS-128/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z realizacji 

programu: „Nas Troje i więcej” za 2013 rok (DS-126/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 14 Dąbrówka  Mała  (DS-132/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-141/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 Katowice bez 

barier” (DS-142/14).  

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

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

(DS-143/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic 

Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 
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Holdingu Węglowego KWK „Wujek” (DS-145/14). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic 

Kościuszki i Mikołowskiej (DS-146/14). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-148/14). 

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

sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 

Katowice na lata 2012-2016 (DS-149/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2013 rok (DS-151/14).  

24. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Plac Wojciecha Kilara” (DS-162/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z 

pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach  

( DS-144/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze 

centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji (DS-164/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 

ramach pomocy de minimis ( DS-165/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap II- Faza II” (DS-

166/14). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej 

obiektem gastronomicznym „Patio Park”, położonej w Katowicach przy ul. T. 

Kościuszki 101, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Patio Park 1 Sp. z o.o. ( DS-

167/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 

lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub 

oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-168/14).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach od Pani JW oraz Pani JW z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Z (DS-169/14).  

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

Katowice na 2014 rok (DS-170/14).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-171/14).  

34. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o 

wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 23 marca 

2014r. i 11 maja 2014r. (DS-173/14).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana AZ do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-152/14).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana WW do 
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usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-153/14).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana AG do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-154/14).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani BW do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-155/14).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani BR do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-156/14).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani DK do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-157/14).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani MW do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-158/14).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana TG do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-159/14).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana TM do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-160/14).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana AW do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 

okres od dnia 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku” przedłożonych przez 

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna (DS-161/14).  

45. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- Pani AS na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach ( DS-174/14). 

- Pani A W – D na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice ( DS-175/14).  

- Pana R T na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 

Katowicach (DS- 176/14).  



 5

 

46. Interpelacje radnych. 

47. Komunikaty i wolne wnioski. 

48. Zamknięcie sesji.   

                                                                                                  

Ponadto w toku posiedzenia ustalono, iż Prezydent  Miasta  Katowice  zawnioskuje  o zmianę 

w porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 6a. Informacja nt. wyników konsultacji 

społecznych dotyczących ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy  

na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej w Katowicach (DS-177/14) 

 

Komisja Organizacyjna dyskutowała nad projektem uchwały w sprawie utworzenia 

Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 14 Dąbrówka  Mała  (DS-132/14). W toku 

dyskusji do projektu uchwały wniesiono poprawkę polegającą na zmianie zapisu § 2 

projektu, który otrzymuje brzmienie: „Jednostka pomocnicza obejmuje obszar miasta 

Katowice w granicach określonych w załączniku do uchwały nr XLVI/449/97 Rady 

Miejskiej Katowic  z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i granic obszarów działania 

jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwałą nr 

LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.06.1998r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i granic 

obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic”.  

W tym brzmieniu projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji 

Organizacyjnej. 

 

Komisja Organizacyjna dyskutowała nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-148/14). W toku dyskusji 

do projektu uchwały wniesiono poprawkę polegającą na zmianie zapisu w § 1 ust. 2 

załącznika do projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Jednostka działa na 

terenie miasta Katowice, obejmując obszar w granicach określonych w załączniku do 

uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic  z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i 

granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta 

Katowic, zmienionej uchwałą nr LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19.06.1998r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. 

w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na 

terenie miasta Katowic”.  

W tym brzmieniu projekt uchwały uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji 

Organizacyjnej. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Plac Wojciecha Kilara” (DS-

162/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 5 

Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 31 Zespołu do spraw nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 22 maja 2014 r. oraz z bieżącą korespondencją w sprawie nazewnictwa 

obiektów miejskich. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna stwierdziła, że brak jest możliwości nadania dla 

proponowanego przez portal Szopienice.org odcinka (droga boczna od Al. W. 

Roździeńskiego, prowadząca wzdłuż parkingu CH „Dąbrówka” i salonu 

samochodowego BMW do posesji Al. W. Roździeńskiego nr 204b) nazwy „ul. 
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Komunalna”. Z informacji uzyskanej od Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice 

Pani Krystyny Siejnej w piśmie z dnia 7 maja 2014 r. wynika, że budynki usytuowane przy 

tej drodze posiadają już numery porządkowe nadane od Al. Roździeńskiego (nr 204 i 204b), 

a ewentualna zmiana nazwy w związku z tym byłaby związana z koniecznością poniesienia 

wydatków finansowych (zmiany w ewidencjach i dokumentach). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o zbadanie sytuacji terenowo-prawnej placu położonego w dzielnicy 

Szopienice-Burowiec przy ul. Wiosny Ludów w rejonie torów kolejowych, 

zabezpieczenie środków finansowych na umieszczenie na nim zieleni urządzonej, 

uporządkowanie tego placu, a także o skonsultowanie propozycji nadania mu nazwy 
„Park Antona Uthemanna” z Radą Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o 

wyrażenie zgody na nadanie dla ulicy bocznej od ul. Medyków nazwy „ul. gen. Mariusza 

Zaruskiego”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami ul. Nadgórników (nr nr 28, 30, 

32 i 34) w kwestii zmiany nazwy tej ulicy na ul. Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym nastąpi zmiana nazw „Placu 

Jana Pawła II” i „ul. Jana Pawła II” odpowiednio na „Plac św. Jana Pawła II” i „ul. św. 

Jana Pawła II”.  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie informacji (w tym fotograficznej) dot. otablicowania obiektów 

miejskich nazwanych przez Radę Miasta Katowice w 2013 r. i 2014 r. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem aby po uzyskaniu opinii Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec 

przygotował projekt uchwały, w którym dla placu - poł. pomiędzy ul. Morawa i Bednarską - 

zostanie nadana nazwa „Skwer Georga von Giesche”. 
Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o pilne uporządkowanie placu u zbiegu ulic Gliwickiej i Dąbrówki. Plac ten 

wstępnie przeznaczony jest do nadania nazwy „Pl. Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r.”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o uporządkowanie terenu zielonego (parku), poł. pomiędzy ul. Dulęby a 
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budynkami XV LO im. rtm. Pileckiego. Po uporządkowaniu rozważane będą propozycje 

nazwania tego obiektu. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do Muzeum Historii Katowic o przeprowadzenie kwerendy 

historycznej i wskazanie kandydatów - związanych z Katowicami lub obecnym 

województwem śląskim reprezentujących środowisko podziemia niepodległościowego i 

antykomunistycznego (tzw. Żołnierze Wyklęci lub Żołnierze Niezłomni) - do nazwania 

imieniem któregoś z nich obiektu miejskiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem, aby po uzyskaniu opinii Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-

Burowiec przygotował projekt uchwały, w którym dla placu poł. pomiędzy ul. Wiosny 

Ludów oraz Zamenhofa zostanie nadana nazwa „Skwer Haliny Lerman”. 
Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem aby po uzyskaniu opinii Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze 

przygotował projekt uchwały, w którym dla ulicy łączącej ul. Sandacza z ul. Edwarda 

Makuli zostanie nadana nazwa „ul. Josepha von Eichendorffa”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Punkt 6 

W sprawach bieżących prowadzący obrady przekazał do wiadomości komisji aktualną 

korespondencję z zakresu jej działania, w szczególności: 

 pismo Pana Tomasza Maśnicy w sprawie utworzenia w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej na rzecz Uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie programu budowy krytych pływalni miejskich na terenie miasta 

Katowice, 

 zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 66/14 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2014  

– 2018, 

 pismo Związku Zawodowego „KONTRA” Sekcja Górnictwa zawierające apel  

w sprawie wsparcia działań zmierzających do ochrony miejsc pracy w górnictwie, 

 sprawozdanie Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie z działalności Rady  

w latach 2010 – 2014. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadzący obrady zamknął jej 

posiedzenie o godz. 15.15. 

 

Protokołował:                                                 Prowadzący obrady: 

          

                                                                             Przewodniczący  

Maciej Gogulla                                             Komisji Organizacyjnej 

                                                                               Jerzy Forajter                                                     


