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BRM.0012.2.7.2016          PROJEKT

                     

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26 lipca 2016r. 

 

Data posiedzenia: 26.7.2016 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala nr  4 i 5 ( parter budynku )  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 13:45. 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna. 

Protokolant: Beata Musiał 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych (wszyscy członkowie komisji). 

Radni nieobecni: - 

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

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, Naczelnik Wydziału Rozwoju 

UMK Pani Katarzyna Staś. 

 

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 26 lipca 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 28 czerwca 2016r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Katowice w 

dniu 27 lipca 2016r. Zaakcentowała, iż porządek ten przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

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

7. Zapytania radnych.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99090/protok%C3%B3%C5%82%20RMA%2028.06.16.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99090/protok%C3%B3%C5%82%20RMA%2028.06.16.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=55&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=55&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=98894
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8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości 

powietrza w latach 2017-2027 (DS-591/16) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad  Jednostek  

Pomocniczych nr 3  Zawodzie i nr 19 Piotrowice-Ochojec (DS-636/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 

wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych nr 3 Zawodzie i nr 19 Piotrowice – 

Ochojec (DS-637/16). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały  uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania i 

współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w 

latach 2015-2021 (DS-638/16).  

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

na 2016 rok (DS-641/16).  

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

Katowice na lata 2016-2035 (DS-642/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności 

przysługującej Miastu Katowice od CON-DOR A sp. z o.o. w Katowicach z tytułu 

administrowania kompleksem budynków przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach (DS-643/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice w 

skład Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju 

Miasta „Katowice 2030” (DS-644/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali 

użytkowych – garaży ich dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 

w gruncie (DS-645/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia ( dz. 36/21), zabudowanej 

urządzeniem infrastruktury technicznej – tłocznią ścieków w celu sprzedaży budowli wraz z 

oddaniem gruntu  

w użytkowanie wieczyste na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. (DS-633/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 

Katowic (DS-639/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach,  

z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (DS-640/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 

górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic”- część obejmująca przebieg 

drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej (DS-634/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 

górniczych Murcki I i Giszowiec  I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg 

drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej (DS-635/16).   

23. Interpelacje radnych.  

24. Komunikaty  i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98269&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98802&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98803&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98858&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98991&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98992&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99023&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99024&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=99025&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98789&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98910&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98990&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98790&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98791&menu=659
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w 

sprawie zarządzenia wyborów do Rad  Jednostek  Pomocniczych nr 3  Zawodzie i nr 19 

Piotrowice-Ochojec. 
Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 
 

Radny Jerzy Forajter zwrócił się z prośbą o informację o terminach kolejnych wyborów do 

rad jednostek pomocniczych. Zapytał jak ten kalendarz wyborczy w przypadku 

poszczególnych rad  ma wyglądać i  czy spróbujemy wybory w jakiś sposób skomasować np. 

w jednym terminie.  

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna zobowiązała się taką informację 

przygotować na kolejne posiedzenie Komisji Organizacyjnej.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad 

Jednostek Pomocniczych nr 3 Zawodzie i nr 19 Piotrowice – Ochojec. 

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 
  

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice w skład Komitetu Sterującego 

ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”  

Opinia podjęta jednogłośnie, przy 6 głosach "za". 

W wyniku uzgodnień międzyklubowych zgłoszono Pana Radnego Michała Lutego (PiS) na 

Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego oraz Pana Radnego Witolda Witkowicza (PO) 

na członka Komitetu Sterującego. Klub Radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa 

zobowiązał się podać swojego kandydata na członka Komitetu Sterującego w dniu sesji.  

 

Następnie Pan Wiceprezydent Waldemar Bojarun przedstawił  projekty uchwał dot. 

uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowanych do rozpatrzenia na 

sesji oraz zwrócił uwagę na konieczność głosowania nieuwzględnionych uwag złożonych do 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Punkt 5 

Prowadząca obrady poinformowała, że kolejne posiedzenie Zespołu ds. Nazw Ulic  

i Placów planowane jest na wrzesień br., stąd na dzisiejszej komisji nie będą omawiane 

sprawy związane z ta tematyką.  

W tym temacie,  Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna poinformowała o 

zawiadomieniu o wszczęciu procedury nadzorczej przez Wojewodę Śląskiego w sprawie 

dwóch uchwał  Rady Miasta Katowice dotyczących: nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Edmunda Gryglewicza” oraz w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Represjonowanych Żołnierzy- 

Górników”. 
 

Punkt 6  

Prowadząca obrady poinformowała, że  uroczysta sesja Rady Miasta Katowice zaplanowana 

została, po uzgodnieniu terminu z Panem Prezydentem, na dzień 9 września 2016r.  

w sali audytoryjnej Parnassos w  Bibliotece Śląskiej.  

Odczytała treść przygotowanego na tę sesję oświadczenia w sprawie 25.rocznicy podpisania 

porozumienia w sprawie ustanowienia współpracy między miastami: Kolonia-Republika 

Federalna Niemiec i Katowice- Rzeczpospolita Polska.  

Radny Jerzy Forajter zauważył, że brakuje mu w przygotowanej treści oświadczenia zapisu 

związanego z kontaktami z Polonią, które odbywały się przy bardzo czynnym udziale 
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Konsulatu Polskiego w Kolonii. Jest pewne historyczne uzasadnienie naszych wzajemnych 

kontaktów, jako że bardzo wielu Ślązaków, górników na przełomie wieków wyjeżdżało do 

Nadrenii Północnej-Westfalii za pracą i dla lepszych zarobków. Stąd budowa katowickiej 

dzielnicy Giszowiec miała, m.in. na celu zatrzymanie górników tu, na miejscu. Radny 

podsumował więc, że być może należałoby dopisać w treści oświadczenia, iż współpraca jest 

historycznie uzasadniona faktem istnienia silnej Polonii  

i przedwojennej emigracji Ślązaków do zakładów przemysłowych w Nadrenii Północnej-

Westfalii. 

Prowadząca obrady podsumowała, że w związku z propozycjami przedstawionymi przez 

Pana Radnego Jerzego Forajtera, projekt oświadczenia nie będzie opiniowany na dzisiejszej 

Komisji Organizacyjnej, a do Prezydenta Miasta Katowice zostanie wystosowane pismo  

z prośbą o przygotowanie nowej wersji oświadczenia uwzględniającego propozycję Pana 

Jerzego Forajtera ( współpraca z Polonią, wyjazdy  Ślązaków do pracy w Niemczech  

w Nadrenii Północnej Westfalii). 

 

Radny Jerzy Forajter poprosił o odnotowanie w protokole, iż złożył na ręce Pani 

Przewodniczącej uwagi do projektu Pana Prezydenta dotyczącego zasad i trybu wręczania 

tytułu „Zasłużony dla miasta Katowice”. Będziemy nad tym procedować we wrześniu br.  

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

Protokołowała:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Beata Musiał                                                                                         Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  


