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BRM.0012.2.10.2016        PROJEKT 

                    

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 października 2016r. 

 

Data posiedzenia: 25.10.2016 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:05. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:40. 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna. 

Protokolant: Z-ca Naczelnika Biura Rady Miasta Rafał Dłubak. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 7 radnych (wszyscy członkowie komisji). 

Radni nieobecni: - 

W obradach uczestniczyli również: Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił 

Sobula, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Pani Monika Maniecka, przedstawiciel 

Muzeum Historii Katowic Przewodniczący Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów Pan Jerzy 

Dolinkiewicz, inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys oraz goście 

przybyli na posiedzenie. 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna powitała 

wszystkich obecnych.  

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku posiedzenia i jednogłośnie go przyjęła. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 25 października 2016r. o godz. 13.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Organizacyjnej w dniach 8 i 13 września 2016 r.  

4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych. 

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, bez uwag, przyjęła protokół z posiedzenia Komisji  

z dnia 8 września 2016r. 

 

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

z dnia 13 września 2016r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna przedstawiła 

informację o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych za 2015 r. Dodała, iż 

przedstawi ją również na jutrzejszej sesji. 

 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%208%209%2016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%208%209%2016.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2013.9.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/protok%20RMA%2013.9.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/rafalscan.PDF
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Punkt 5 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna przedstawiła 

porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 26 października 2016r. 

Zaakcentowała, iż porządek ten przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

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

7. Zapytania radnych.  

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

międzysesyjnym.  

9. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Miasta Katowice I kadencji.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice ( 

DS-681/16).  

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

budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 

roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego 

Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2016 roku” (DS-656/16).  

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

Katowice nazwy „Jerzego Haralda” (DS-683/16).  

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

Katowice nazwy „Wiertnicza” (DS-684/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania radnych 

Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-

689/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-690/16).  

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

budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach ( wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.) ( DS- 

691/16).  

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

budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (wniosek CASINO Sp. z o.o.) (DS-692/16).  

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

budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach ( wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. ) 

(DS-693/16).  

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

budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach ( wniosek Tullos Investments Sp. z o.o. ) 

(DS-694/16).  

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

budynku przy ul. Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach ( wniosek CASINO Sp. z o.o.) (DS-

695/16).  
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2016 roku (DS-696/16).  

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

organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” (DS-697/16).  

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

środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-

699/16).  

24. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-700/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin 

polskiego pochodzenia w ramach repatriacji (DS-701/16).  

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

Katowice na 2016 rok (DS-702/16).  

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

miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS-703/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu 

użytkowego i 4 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-704/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-705/16).  

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

Katowice nazwy „Skwer Ewalda Gawlika” (DS-706/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zniesienia statusu 

pomnika przyrody (DS-707/16).  

32. Rozpatrzenie skarg:  

- Pana Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-685/16).  

- Pani M B, reprezentowanej przez adwokata Wojciecha Wierzbickiego, na niewłaściwe 

działania Prezydenta Miasta Katowice ( DS-686/16).  

- współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mikołowskiej w Katowicach na 

nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (DS-687/16).  

- Pani U M na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach (DS-

688/16).  

33. Interpelacje radnych.  

34. Komunikaty i wolne wnioski.  

35. Zamknięcie sesji.  

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula przybliżył główne 

założenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”. Dodał, iż w projekcie znajduje się 

również kryterium powierzchniowe. Podniósł, iż kwestia zasadności wprowadzenia tego 

kryterium będzie przedmiotem oceny przez Naczelny Sąd Administracyjny, a przypadku 

zakwestionowania kryterium przedłożony będzie nowy projekt uchwały. Ogólnie w projekcie 

można dostrzec liberalizację dotychczasowych zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice (np. kryterium dochodowe, możliwość 

sporządzania przez Prezydenta Miasta Katowice więcej niż 1 listy uprawnionych do 

otrzymania lokalu, zwiększenie ilość remontów lokali). 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Organizacyjnej Pan Jerzy Forajter poprosił o przekazanie 

kserokopii skargi kasacyjnej do NSA na wyrok WSA w Gliwicach w sprawie dotychczasowej 

uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
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zasobu miasta Katowice”. Poprosił również o poinformowanie go o prawomocnym wyroku 

NSA w przedmiotowej sprawie. 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula poinformował, iż złożone 

zostaną trzy autopoprawki do projektów uchwał ujętych w porządku obrad jako pkt 21, 26 i 

27. 

 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna zapoznała Komisję z 

pismem JM rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Andrzeja Kowalczyka z dnia 

17 października 2016 r., przy którym przesłano anonimową ankietę na temat „Oczekiwań 

Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitalnego związanych z działalnością 

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych”.  

Uzgodniono, iż wypełniając prośbę Pana Rektora P.P. Radni wypełnią ankietę podczas 

jutrzejszej sesji. 

 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys przedstawił projekt uchwały w 

sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Jerzego Haralda”. 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Jerzego Haralda”. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 7 głosach "za". 
 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys przedstawił projekt uchwały w 

sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Wiertnicza”. 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania 

ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Wiertnicza”. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 7 głosach "za". 

 

Prowadząca obrady przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek 

Pomocniczych. Uzgodniono, iż miejsce Pana Radnego Krzysztofa Pieczyńskiego - który 

zrezygnował z prac w tym gremium- zajmie Pan Radny Borys Pronobis. 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji 

Wyborczej Jednostek Pomocniczych. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 7 głosach "za". 

 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys przedstawił projekt uchwały w 

sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Ewalda 

Gawlika”. 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Ewalda Gawlika”. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 7 głosach "za". 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 15 Zespołu ds. nazewnictwa ulic 

i placów z dnia 17 października  2016 r. Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz 

przedstawił jej zapisy. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o wskazanie 

obiektu miejskiego do nadania nazwy ś.p. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha 

http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Skan0001.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/Skan0001.pdf
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Kaczyńskich oraz o zlecenie Muzeum Historii Katowic przygotowania pełnej opinii 

historycznej potencjalnych patronów. 

Wniosek podjęty 6  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzym. się”. 

 

Odnosząc się do pisma Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła 

Sobuli z dnia 21 września 2016 r. Komisja Organizacyjna uznała, iż biogram patrona 

należy uznać jako opis o charakterze specjalistycznym i wskazane jest zamieszczanie go 

w załączniku do projektu uchwały (integralna część projektu uchwały). Jednocześnie 

Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowywanie projektów 

uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim, których załącznikiem (integralną 

częścią) będzie biogram patrona. Dostrzeżono wymiar edukacyjny takiego rozwiązania. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Odnosząc się do pisma Pani Marzeny Szuby Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia                        

3 października 2016 r. znak KUL.0003.7.2016.IB Komisja Organizacyjna 

zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice  o zarezerwowanie w projekcie budżetu 

miasta Katowice na 2018 r. środków przeznaczonych na wydanie przez Muzeum 

Historii Katowic kolejnej edycji publikacji „Patronowie katowickich ulic i placów” z 

uwagi na możliwości wydawnicze Muzeum Historii Katowic oraz konieczność 

aktualizacji kolejnej edycji publikacji. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego pomiędzy ul. 

Francuską, a budynkami przy ul. Rybnickiej nr 13-17 zostanie nadana nazwa „Skwer 

Raoula Wallenberga”. Równocześnie zawnioskowano o wystąpienie przez Pana 

Prezydenta do Muzeum Historii Katowic w celu przygotowania opinii historycznej wraz 

z biogramem proponowanego patrona. 

Wniosek podjęty 6  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzym się”. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego w rejonie budynków 

przy ul. Obroki 51-a-c, 55 a-d i 57 a-c na Osiedlu Witosa zostanie nadana nazwa „Skwer 

Piotra Szmitke”. Równocześnie zawnioskowano o wystąpienie przez Pana Prezydenta do 

Muzeum Historii Katowic w celu przygotowania opinii historycznej wraz z biogramem 

proponowanego patrona. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys zapoznał Komisję z wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2016 r. Sygn. akt. II OSK 

2064/16, który odnosi się do nadawania przez rady gmin nazw ulicom i placom. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położnego u zbiegu ulic Wita 

Stwosza i Henryka Jordana w Katowicach zostanie nadana nazwa „Skwer 

Prymasowski”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla nowo wybudowanego ronda 
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zlokalizowanego przy zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w dzielnicy Murcki zostanie 

nadana nazwa „Rondo Książąt Pszczyńskich”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna przypomniała i 

zapostulowała, aby projekty uchwał w sprawie nazewnictwa ulic i placów były konsultowane 

(wyrażenie opinii) przez Pana Prezydenta również z działającymi właściwymi Radami 

Jednostek Pomocniczych. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego w rejonie Al. Księżnej 

Jadwigi Śląskiej oraz budynków przy ul. Tysiąclecia 88, 90 i 92 zostanie nadana nazwa 

„Skwer Szwoleżerów”. Równocześnie zawnioskowano do Pana Prezydenta o wystąpienie 

do Muzeum Historii Katowic w celu przygotowania opisu historycznego dla tej formacji 

w dziejach oręża polskiego. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 

 

Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu położonego w rejonie ulic: 

Macieja Rataja, Piotra Bardowskiego i Ignacego Mościckiego w sąsiedztwie ZSO nr 7 w 

Katowicach na Osiedlu Witosa zostanie nadana nazwa „Skwer Danuty Siedzikówny 

„Inki”. Równocześnie zawnioskowano do Pana Prezydenta o wystąpienie do Muzeum 

Historii Katowic w celu przygotowania opinii historycznej wraz z biogramem 

proponowanej patronki. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 7  głosami „za”. 
 

Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg Pan Łukasz Borys zapoznał wizualnie Komisję z 

umieszczonymi w terenie tablicami z nazwami obiektów miejskich nadanymi przez Radę 

Miasta Katowice w b.r. 

 

Punkt 7 

Nawiązując do ustaleń poczynionych na poprzednim posiedzeniu Komisji Prowadząca 

obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna poddała pod dyskusję wstępną 

(roboczą) wersję propozycji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz 

wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.  

 

Członek Komisji Pan Maciej Biskupski stwierdził, iż w jego przekonaniu należałoby 

usunąć z propozycji projektu wpisaną w § 2 ust. 4 ilość osób lub instytucji, które mogą być 

wyróżnione w ciągu roku tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice”. Ilość „co najwyżej trzy” 

jest w jego przekonaniu zbytnio restrykcyjna, takie ograniczenia nie wydaje się potrzebne. 

Z przedmówcą – wypowiadając się jako mieszkaniec Katowic – zgodził się Pierwszy 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter podniósł odmiennie, iż proponowany 

zapis pozwoli na utrzymanie należytej rangi dla takiego wyróżnienia miejskiego, nie będzie 

nadawane zbyt często. Dodał, iż nie upiera się jednak przy takim zapisie. Przy rozwiązaniach 

w innych miastach dla wyróżnień honorowych można dostrzec również pewne obostrzenia w 

ilości ich przyznawania. 



7 

 

W wyniku głosowania – 3 głosy „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzym. się” w 

obecności 5 członków Komisji przyjęto zapis § 2 ust. 4 ww. propozycji projektu w brzmieniu 

„4. Tytułem w ciągu roku mogą być wyróżnione co najwyżej trzy osoby lub instytucje”. 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyny Siejna dodała, iż w razie 

pojawienia się takiej konieczności uchwałę w sprawie  zasad i trybu przyznawania oraz 

wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” można w przyszłości 

zmienić. 

Uzgodniono również – na wniosek Przewodniczącej Komisji Pani Krystyny Siejnej – aby §9 

ww. projektu otrzymał brzmienie „9. Ewidencję przyznawanych Tytułów oraz sprawy 

organizacyjno-techniczne związane z przyznawaniem Tytułu prowadzi Prezydent Miasta 

Katowice”. To Prezydent Miasta Katowice, a nie Rada Miasta Katowice wskazuje komórkę 

odpowiedzialną za takie sprawy. 

 

Następnie uwzględniając ww. zmiany (§ 2 ust. 4  i § 9) poddano pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Miasta Katowice” (uzgodniono, że będzie stanowił inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Organizacyjnej zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 lit b)  Regulaminu 

Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice). 

 

Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i 

trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 

Katowice”, stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą Komisji Organizacyjnej. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 5 głosach "za", w obecności 5 członków Komisji. 

 

Prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Pani Krystyny Siejna poinformowała, iż na 

podstawie § 21 ust. 5  Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do 

Statutu miasta Katowice wystąpi do Prezydenta Miasta Katowice o wydanie opinii (w tym 

prawnej) do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu 

honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Przewiduje, iż przedmiotowy projekt 

procedowany będzie na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 23 listopada b.r. 

 

Dodała, iż w dniach 19-22 listopada b.r. w Kolonii na zaproszenie Panie Henriette Recker 

Nadburmistrz Miasta Kolonia będzie uczestniczyła – wraz z Prezydentem Miasta Katowice 

oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Katowice: Panią Krystyną Panek i Panem 

Markiem Chmielińskim – w oficjalnych obchodach Jubileuszu 25.lecia Współpracy Miasta 

Partnerskich: Katowice-Kolonia. W trakcie nieobecności o pełnienie obowiązków w tym 

przewodniczenie najbliższej Komisji Organizacyjnej zwróci się z prośbą do Pana 

Przewodniczącego Jerzego Forajtera. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady 

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyny Siejna zamknęła jej posiedzenie. 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  


