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BRM.0012.2.8.2014.MG         PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 9 września 2014r. 

 

Data posiedzenia: 09.09.2014 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 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. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 9 września 2014r. o godz. 14.00 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

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

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 10 września 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 

29.07.2014 r., który Komisja przyjęła przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Punkt 4 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad LIII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 9 września 2014r.:  

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. 

3. Wystąpienie Dyrektora Muzeum Historii Katowic Pana dr Jacka Siebla. 

4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

5. Odsłonięcie  tablic  upamiętniających Radnych pięciu kadencji katowickiego samorządu. 

- P R Z E R W A - 
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6. Powołanie sekretarzy sesji. 

7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

8. Przyjęcie protokołu  z  LII  sesji. 

9. Zmiany w porządku obrad.  

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

11. Zapytania radnych. 

12. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

13. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  o działaniach Rady Miasta  

w okresie między sesjami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej w Katowicach przy pl. Alfreda 3,8,12 na rzecz Fundacji Pomocy 

Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” z siedzibą w Mysłowicach (DS-

216/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do 

Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-220/14). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku 

Komunalnego „Rewitalizacja rzeki Rawy” (DS-222/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Muzeum 

Historii Katowic ( DS-223/14).  

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

Banku Rozwoju Rady Europy (DS-224/14). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2014 roku (DS-225/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na 

wydzielonym rachunku (DS-226/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Przedsiębiorstwa 

Handlowo-Produkcyjnego Exland  Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 

LI/1209/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach (DS-227/14).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego  

i Żeliwnej w Katowicach (DS- 228/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice 

nazwy „Josepha von Eichendorffa” (DS-229/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, 

związanych z rozwojem turystyki biznesowej (DS-230/14).  

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

wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice 

(DS-232/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2014r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-233/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy położonej na terenie miasta 

Katowice „Nadgórników” (DS-234/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom położonym na terenie miasta 

Katowice nazw: „Henryka Mikołaja Góreckiego” oraz „Tadeusza Dobrowolskiego” (DS-

235/14).  
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29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani AW, pana PD oraz pana TW z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. P (DS-236/14).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 

na 2014 rok (DS-237/14). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2014-2035 (DS-238/14).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali 

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

użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-239/14).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

kwoty równej udzielonej bonifikacie, po waloryzacji, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. F 2D w 

Katowicach (DS-240/14).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu  

3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą lub oddaniem w 

użytkowanie wieczyste gruntu (DS-241/14).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wincentego Pola na rzecz Skarbu Państwa 

(DS-242/14). 

36. Interpelacje radnych. 

37. Komunikaty i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji. 

                                                                                                  

Ponadto w toku posiedzenia ustalono, iż Przewodniczący Rady Miasta zawnioskuje   

o zmianę w porządku obrad polegającą na wykreśleniu punktu 14 Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej  

w Katowicach przy pl. Alfreda 3,8,12 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom 

„Wioska Serca im. Jana Pawła II” z siedzibą w Mysłowicach  (DS-216/14), zaś Prezydent 

Miasta Katowice zawnioskuje  o zmiany w porządku obrad polegające na:  

1/ dopisaniu punktu 10a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice  wyników 

konsultacji społecznych w sprawie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz  

projektu i realizacji placu zabaw przy ul. Ks. Bp. Adamskiego,  

2/ zamianie punktu 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia biegu ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice „Nadgórników” (DS-234/14) z punktem 28 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom położonym na terenie miasta 

Katowice nazw: „Henryka Mikołaja Góreckiego” oraz „Tadeusza Dobrowolskiego” (DS-

235/14), 

3/ dopisaniu punktu 35a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania 

Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT  Sp. z o.o. do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 

2014r. w sprawie zgody na odstąpienia 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-243/14), 

4/ dopisaniu punktu 35b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kwoty 

dotacji na 2014 rok dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

kwalifikacyjne kursy zawodowe (DS-247/14).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1410255636
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Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie desygnowania 

radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla 

nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

(DS-220/14), proponując do jej składu Przewodniczącego Komisji Edukacji Pana 

Jerzego Dolinkiewicza oraz Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pana 

Andrzeja Zydorowicza. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Josepha von Eichendorffa” (DS-229/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania ulicom 

położonym na terenie miasta Katowice nazw: „Henryka Mikołaja Góreckiego” oraz 

„Tadeusza Dobrowolskiego” (DS-235/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia biegu 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Nadgórników” (DS-234/14). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Punkt 5 

Komisja zaznajomiła się z treścią Notatki służbowej nr 34 Zespołu do spraw nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 4 września 2014 r. oraz z bieżącą korespondencją w sprawie nazewnictwa 

obiektów miejskich, w tym z pismami Redakcji Portalu Szopienice.org z dnia 5 września 

2014 r. L.dz. 112/2014 oraz z dnia 8 września 2014 r. l.dz. 113/2014. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjnej wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego przy ul. 

Bohdanowicza za budynkiem Zespołu Szkół nr 2 zostanie nadana nazwa „Skwer Natalii 

Piekarskiej-Ponety”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna umieściła w rejestrze nazw postulat Stowarzyszenia 

Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc o uhonorowanie Piotra Szmitke poprzez 

nazwanie jego imieniem obiektu w Katowicach. Z uwagi na konieczność zachowania biegu 

ciągu komunikacyjnego ul. Chopina celowym jest znalezienie i wskazanie innego obiektu do 

nazwania. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego przy ul. 

Tysiąclecia nr 92 oraz posesji ul. Ułańska nr 13 zostanie nadana nazwa „Skwer Husarii 

Polskiej”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o opinię dot. funkcjonowania proponowanej do nadania nazwy dla skweru  u 

zbiegu ulic Dziewięciu z Wujka oraz Ligockiej – „Porozumienia Jastrzębskiego 1980 r.” 
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czy też „Porozumień Jastrzębskich 1980 r.” (czy obowiązuje nazwa w liczbie pojedynczej 

czy też w liczbie mnogiej). 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna umieściła postulat grupy radnych Rady Miasta Katowice 

dot. uhonorowania „Żołnierzy-Górników” w rejestrze nazw. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna przychyliła się do stanowiska Prezydenta Miasta 

Katowice zawartego w piśmie z dnia 27 sierpnia 2014 r., znak BD-IV.0003.23.2012.ŁB, w 

którym stwierdzono, iż celowym jest zachowanie obszaru „Placu NSZZ Solidarność” - 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXIII/719/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. Nie 

jest tym samym wskazana zmiana obszaru tego placu zgodnie z postulatem Pana radnego 

Józefa Zawadzkiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla terenu placu przy ul. 

Wiosny Ludów w rejonie torów kolejowych położonego po lewej stronie tej ulicy (tj. za 

tunelem jadąc w stronę Mysłowic) zostanie nadana nazwa „Park Antona Uthemanna”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie przez Miejski Zarząd Ulic i Mistów w Katowicach  informacji (w tym 

fotograficznej) dot. otablicowania obiektów miejskich nazwanych przez Radę Miasta 

Katowice w 2013 r. i 2014 r. Przekazana informacja winna uwzględniać również 

faktyczną liczbę tabliczek z nazwami ulic i placów w terenie. 
Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o zbadanie sytuacji terenowo-prawnej odcinka łączącego ul. Józefowską z ul. 

Szczecińską (wylot przy hali sportowej), w przypadku zaistnienia takiej konieczności o 

wystąpienie do osób oraz instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę przy tym 

odcinku w celu wyrażenia opinii do propozycji nazwania go imieniem „Janusza 

Kalinowskiego”, a w przypadku uzyskania pozytywnych opinii o przygotowanie 

projektu uchwały, w którym dla tego odcinka zostanie nadana nazwa „ul. Janusza 

Kalinowskiego”. 
Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice  

z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla alejki pomiędzy ul. 

Zbożową a ul. Fredry zostanie nadana nazwa „ul. Janusza Zajdela”. 
Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice  

z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy bocznej od Al. 

Roździeńskiego w pobliżu salonu samochodowego zostanie nadana nazwa „ul. Józefa 

Mackiewicza”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 
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Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zwraca się do Prezydenta o rozważenie możliwości nadania sali, 

w której odbywają się sesje Rady Miasta, imienia Henryka Sławika.  

 

Komisja Organizacyjna zwraca się również do Prezydenta Miasta z wnioskiem  

o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia pomieszczeń dla wyłącznego użytku 

przyszłym jednostkom pomocniczym: Giszowiec, Koszutka, Dąbrówka Mała, Załęże,  

a także już funkcjonującej Wełnowiec – Józefowiec. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji zapoznał również obecnych z rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego z dnia 5 września br. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Nr LII/1245/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Katowice. Po 

dyskusji Komisja wnosi do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu 

uchwały w sprawie zaskarżenia przedmiotowego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

W sprawach bieżących prowadzący obrady przekazał do wiadomości Komisji aktualną 

korespondencję z zakresu jej działania. Prowadzący obrady przedstawił skierowane do Pana 

Prezydenta pismo w sprawie ustanowienia miejskiego wyróżnienia honorowego „Zasłużony 

dla Miasta Katowice”. Przedstawiono również pismo Pana Prezydenta w sprawie 

konieczności zwołania dodatkowej sesji Rady Miasta związanej z procedurami wyborów 

samorządowych. Proponowany termin sesji to 1 października b.r.  

 

Punkt 7 

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                                                     


