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BRM.0012.2.2.2016                       PROJEKT 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 1 marca 2016r. 

 

Data posiedzenia: 1.3.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:00 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 7 radnych – wszyscy członkowie Komisji. 

Radni nieobecni: - 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Komisji powitała 

wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczyli również: Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, 

Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg, Naczelnik  Wydziału Zdrowia, Nadzoru 

Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych UMK Pani Mirosława Stachura-Jeleń, 

inspektor z Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Łukasz Borys oraz Pani W S-W. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 1 marca 2016r. o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.  

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

6. Sprawy bieżące.  

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie bez uwag przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z 

dnia 26 stycznia 2016r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 

2 marca 2016r.:  

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.  

7. Zapytania radnych.  

http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=47&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=47&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
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8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym.  

9. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice za okres kadencji.  

10. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice:  

a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-465/16).  

b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice (DS-466/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-472/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum 

Historii Katowic w Katowicach (DS-449/16).  

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

budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach (DS-450/16) – dot. wniosku AION Investment 

Sp. z o.o.  

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

budynku przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach (DS-451/16) – dot. wniosku Primary Capital 

Sp. z o.o.  

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

budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach( DS-452/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2015r. (DS-453/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-

454/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” oraz programów: „Gminny 

program wspierania rodziny na lata 2016-2017”, „Powiatowy program rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2016-2017”, „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” (DS-456/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2015 roku 

(DS-457/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja 

zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach 

(DS-459/16).  

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

Katowice nazwy „Plac generała Stanisława Maczka” (DS-460/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości 

bonifikaty udzielanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, usytuowanych w jednorodzinnych 

domach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, położonych w rejonie „Starego 

Giszowca” (DS-461/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i 

Ośrodkowi Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-462/16).  
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24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą nr XII/208/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie 

przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-

2011 (DS-463/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta 

Katowice w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-464/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym (DS-471/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez 

współorganizację Dni w Diecezji w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży (DS-467/16).  

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

Katowice na 2016 rok (DS-469/16).  

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

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-470/16).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani 

I J i pana G J za lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Adamskiego (DS-468/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. (DS-

473/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015r. (DS-474/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 

roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015” (DS-475/16).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na 

etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół 

Zamiejscowy w Bielsku-Białej) (DS-476/16).  

35. Rozpatrzenie skarg - Pana Z P na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez 

Prezydenta Miasta Katowice (DS-458/16).  

36. Interpelacje radnych.  

37. Komunikaty i wolne wnioski.  

38. Zamknięcie  

 

Ustalono również, że Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje o: 

-wykreślenie z porządku obrad sesji pkt 18, 

-wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt 34a/ w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w Katowicach, 

a także złoży autopoprawki do pkt 28 i 29. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Katowice. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Miasta Katowice. Ustalono, że wykropkowane miejsca w Komisji Organizacyjnej obejmie 

nowy Wiceprzewodniczący/Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. Ustalono, że wykropkowane 

miejsca w projekcie ustalone zostaną na sesji Rady Miasta Katowice. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Plac generała 

Stanisława Maczka” wraz z autopoprawką. 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Komisja wysłuchała autoprezentacji i wyjaśnień mieszkanki Katowic Pani W S-W, w których 

podkreśliła swój ponad 15. letni staż pracy w organach administracji samorządowej. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-

Białej). 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w Katowicach (dot. Pl. Wilhelma 

Szewczyka). 

Opinia podjęta jednogłośnie 7 głosami „za”. 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter przypomniał, iż w b.r. przypada 100. 

rocznica urodzin Wilhelma Szewczyka. Podniósł jego zasługi dla rozwoju kulturalnego 

miasta. 

 

Punkt 5 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 9 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 8 lutego  2016 r.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą 

o przygotowanie przez Muzeum Historii Katowic opinii historycznej nt. Ewalda 

Gawlika. 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. 

Ustalono, że wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 

„Skwer Ewalda Gawlika” dla placu poł. pomiędzy ul. Barbórki i ul. Wojciecha zostanie 

wystosowany po otrzymaniu opinii historycznej. W chwili obecnej trwa rewitalizacja skweru. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1420788994&id=1455176722
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1420788994&id=1455176722
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi nazwy 

„Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza” ze zmodyfikowanym załącznikiem mapowym 

- od tego przedłożonego przy wcześniejszym projekcie DS-440/16 (Komisja wnosi o 

wykreślenie z załącznika części terenu w kształcie trójkąta od strony zachodniej 

oznaczonego kolorem czerwonym na wyświetlanej mapce). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla odcinka przylegającego do przedłużanej 

obecnie ulicy Bażantów (odcinek zaznaczony kolorem niebieskim na wyświetlanej 

mapce) zostanie nadana nazwa „ul. Pustułek”. Wniosek związany jest z pismem spółki 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w sprawie ustalenia numerów 

porządkowych dla nowo budowanych obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych w 

rejonie ul. Bażantów (działka nr 78, km 13, obręb Piotrowice). 

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. 

 

Komisja zapoznała się z opinią historyczną nt. osoby Franza Wincklera zawartej w piśmie 

Dyrektora Muzeum Historii Katowic Pana Jacka Siebla z dnia 11 lutego 2016 r., znak 

MHK/225/02/16. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice 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 jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów z 

prośbą o przygotowanie propozycji miejsca, gdzie można umieścić tablicę upamiętniającą 

postać wybitnego katowiczanina Wilhelma Szewczyka (najlepiej na nieruchomości 

stanowiącej własność miasta Katowice).  

Wniosek podjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. 

 

Punkt 6 

Prowadząca obrady poinformowała Komisję, iż P.P. Radnym zostanie przekazane 

zaproszenie J.E. abp. Wiktora Skworca na wielkopostne dni skupienia. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  

 

 


