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BRM.0012.2.9.2014.MG         PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 14 października 2014r. 

 

Data posiedzenia: 14.10.2014 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Jerzy Forajter 

Protokolant: Maciej Gogulla 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych 

Radni nieobecni: Stanisław Włoch 

 

 

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. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 14 października 2014r. o godz. 14.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 09.09.2014 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 w dniu 15.10.2014 r. 

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

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3 

Prowadzący obrady przedstawił obecnym protokół z posiedzenia Komisji z dnia 

09.09.2014 r., który Komisja przyjęła jednogłośnie. 

 

Punkt 4 

Informację Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi  

i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy przedstawili odpowiednio 

Naczelnik Wydziału Administracyjnego Pani Katarzyna Daab – Borkowska oraz Kierownik 

Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski. 

 

Punkt 5 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad LV sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 15 października 2014r.:  
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1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

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

7. Zapytania radnych. 

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

sesjami.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 

roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego 

Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku” (DS-231/14).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 7 Załęże 

(DS-244/14).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 12 

Koszutka (DS-245/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 14 

Dąbrówka Mała (DS-246/14).  

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

Katowice nazwy „Skwer Haliny Lerman” (DS-249/14).  

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

Katowice nazwy „Skwer Księdza Jana Machy” (DS-250/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i współorganizacji na terenie 

Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 (DS-

255/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z 

organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” (DS-259/14).  

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. (DS-260/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015r. (DS-261/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dofinasowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2014 (DS-262/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-265/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-266/14).   

22. 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-267/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-268/14).  
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24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice (DS-271/14) 

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

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS- 272/14). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia ICLEI Lokal 

Governments for Sustainability (DS-273/14). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice- Północ 

w Katowicach (DS-274/14). 

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

nadania statutu Śląskiemu Teatrowi Lalki i Aktora „Ateneum” (DS-275/14).  

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

utworzenia  instytucji kultury pn. Zespół  Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”  

w Katowicach (DS-276/14).  

30. Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

- skargi Pana M C reprezentowanego przez pełnomocnika Pana P K na niewłaściwe działania 

Prezydenta Miasta Katowice (DS-263/14).  

- skargi Pana S D na niewłaściwe działania Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach (DS-264/14).  

31. Interpelacje radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 

                                                                                                  

Ponadto w toku posiedzenia ustalono, iż Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje  

o zmiany w porządku obrad polegające na:  

1/ dopisaniu  punktu 29a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w kwartale ulic Pawła, Wodna, Górnicza 

oraz na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DS-278/14).  

2/ dopisaniu punktu 29b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 

Katowice na 2014r (DS-279/14). 

3/ dopisaniu punktu 29c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach przysługującej od pani EW oraz  pani DW Wieczorek z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul.     (DS-280/14) 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Jednostce Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-244/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Jednostce Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-245/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Jednostce Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-246/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
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Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Haliny Lerman” (DS-

249/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Księdza Jana Machy” 

(DS-250/14).  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze 

Stowarzyszenia ICLEI Lokal Governments for Sustainability (DS-273/14). 

Opinia podjęta przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. 

 

Punkt 6 

Od ostatniego posiedzenia Komisji Organizacyjnej nie przeprowadzono spotkania Zespołu ds. 

Nazewnictwa Ulic i Placów. Poinformowano, że najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się  

w dniu 23 października br. 

 

Punkt 7 

W sprawach bieżących prowadzący obrady przekazał do wiadomości Komisji aktualną 

korespondencję z zakresu jej działania.  

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Przewodniczącego Rady Miasta o przesłanie  

do funkcjonujących rad jednostek pomocniczych materiałów dotyczących propozycji 

zmian w statutach tychże jednostek, celem uzyskania ich opinii w przedmiotowej 

sprawie. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadzący obrady zamknął jej 

posiedzenie o godz. 15.00. 

 

 

Protokołował:                                                 Prowadzący obrady: 

          

                                                                             Przewodniczący  

Maciej Gogulla                                             Komisji Organizacyjnej 

                                                                               Jerzy Forajter                                                     


