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BRM.0012.2.8.2015         - P R O J E K T - 

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 15 września 2015r. 

 

 

Data posiedzenia: 15.9.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:20 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych 

Radni nieobecni: Małgorzata Smoleń 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczył również Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice w dniu 15 września 2015r.  

o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28.7.2015 r. 

4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 16.9.2015 r.  

      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 przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej 

z dnia 28 lipca 2015r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 16 września 2015r.:  

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami.  

7. Zapytania radnych.  
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8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym.  

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

Katowice nazwy „Skwer Janusza Kalinowskiego” (DS-269/15).  

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

Katowice nazwy „Skwer 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”” (DS-270/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Instytucji 

Kultury „Katowice- Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. 

Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-271/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

(DS-272/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno-

leczniczym (DS-273/15).  

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

Katowice nazwy „Skwer Kadetów Lwowskich” (DS-274/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (DS-

275/15).  

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

Katowice nazwy „Budowlana”(DS-276/15).  

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

budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-277/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-279/15).  

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

zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 

położonego przy ul. PCK 9 w Katowicach (DS-280/15).  

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

roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” (DS-281/15).  

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

roku Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” 

(DS-282/15).  

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

roku programu „Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej” (DS-283/15).  

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

roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” (DS-284/15).  

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

roku Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” 

(DS-285/15).  

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

roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (DS-286/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja 
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zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

(DS-303/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto 

Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów (DS-304/15).  

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

Katowice na 2015 rok (DS-296/15).  

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

miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-297/15).  

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

Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda- Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec (DS-298/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 

wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda-Brynów część 

zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - 

Józefowiec ( DS-299/15).  

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

Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka” (DS-300/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Projektu uporządkowania gospodarki wodami 

opadowymi w mieście Katowice (DS-301/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Uporządkowania 

gospodarki ściekowej w mieście Katowice- Etap III” (DS-302/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice 

obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz 

areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (DS-

305/15).  

36. Rozpatrzenie skarg:  

- Pana A O na niewłaściwe działania Dyrektora Instytucji Kultury Katowice- Miasto 

Ogrodów (DS-292/15)  
- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach (DS-293/15)  

37. Interpelacje radnych  

38.Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji. 

 

Ustalono również, że Pani Przewodnicząca zawnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

sesji pkt 5a w brzmieniu „Listy gratulacyjne na 150. lecie Katowic” Natomiast Pan Prezydent 

zawnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie desygnowania 

na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (jako 

pkt 35a). 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Janusza 

Kalinowskiego” wraz z autopoprawką. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w 

sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer 304 

Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej””. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w 

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

Lwowskich”.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w 

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

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w 

sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda- 

Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 

Wełnowiec - Józefowiec. Dzień wyborów ustalono na 29 listopada 2015 r. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek 

Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka”. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Katowicach. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

Ustalono, że proponowany skład reprezentantów Rady Miasta Katowice zostanie podany 

ostatecznie na jutrzejszej sesji (ze strony klubu „FSiMK” zgłoszono Pana radnego Macieja 

Biskupskiego). 

 

Punkt 5 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 4 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 31 sierpnia 2015 r.  

 
Po dyskusji Komisja Organizacyjna zgodnie stwierdziła, iż z uwagi na fakt, że przy odcinku 

łączącym Al. W. Roździeńskiego z ul. Szwedzką nadano już numery porządkowe 

nieruchomościom od strony Al. W. Roździeńskiego nie wystąpi do Prezydenta Miasta 

Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały nadającej nazwę temu obiektowi. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja zgodnie zauważyła, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 

późn zm.) urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych ( w tym wzgórz) ustala, zmienia lub 
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znosi w drodze rozporządzenia minister do spraw administracji publicznej (a nie rada 

gminy). 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

Jednocześnie po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice 

z wnioskiem o opracowanie przez Muzeum Historii Katowic biogramu Augustyna Feliksa 

Halotty. Po uzyskaniu opinii historycznej rozważane będzie umieszczenie Ww. w rejestrze 

(banku) nazw do ew. wykorzystania w przyszłości. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zgodnie stwierdziła, iż osoba „ojca założyciela” Katowic 

Franza von Wincklera niewątpliwie zasługuje na uhonorowanie w postaci nazwania jego 

imieniem obiektu miejskiego – jednak winien to być bardziej godny obiekt od proponowanego 

przez Zespół odcinka ulicy od. ul. Henryka Mikołaja Góreckiego, wzdłuż Pl. Wojciecha Kilara, 

do wyjazdu z gmachu NOSPR. Komisja postanowiła wrócić do tematu na jednym z najbliższych 

posiedzeń. Będzie też wtedy rozpatrywana sprawa nadania nazwy ulicy o roboczej nazwie 

„Śródmiejska”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu na którym znajduje się obecnie 

Pomnik Harcerzy Września (od strony  Al. Korfantego, nowo wybudowanej ul. ks. Piotra 

Skargi do oczka wodnego) zostanie nadana nazwa „Pl. Obrońców Katowic”. (projekt winien 

zawierać zaktualizowany przebieg ww. placu i nowy załącznik graficzny). 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 
Ponadto Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o 

przygotowanie projektu uchwały, w którym dla obecnego przebiegu ul. ks. Piotra Skargi 

zostanie nadana nazwa „ul. ks. Piotra Skargi”. (projekt winien zawierać zaktualizowany 

przebieg ww. ulicy i nowy załącznik graficzny). 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 
 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna umieściła w rejestrze nazw przeznaczonych do nazwania 

(tzw. bank nazw) postać Karola Chodkiewicza potomka hetmana Karola Chodkiewicza, 

powstańca śląskiego, który zginął w walkach pod Górą Św. Anny, odznaczonego Orderem 

Virtuti Militari. 

Głosowanie: 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzym. się”. 

 

Komisja Organizacyjna uznała, iż należy umożliwiać Radom Jednostek Pomocniczych 

wypowiadanie się nt. potencjalnego patrona obiektu miejskiego w dzielnicy (zbieranie opinii na 

ten temat).  

Natomiast kwestię ew. podjęcia rozmów z Prezydentem Siemianowic Śl. w celu wybudowania 

odcinka ulicy - zgodnie z pismem Pana Dawida Ślusarczyka Wiceprzewodniczącego Zarządu JP 

nr 14 Dąbrówka Mała, znak RJP-XIV.KW.0011.2015 - pozostawiono Panu Prezydentowi (pismo 

adresowane jest do Pana Bogumiła Sobuli Wiceprezydenta Miasta Katowice). 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie wykreśliła z obiektów przeznaczonych do 

nadania nazwy teren zielony w rejonie stawu Janina. Z treści pisma Pana Bogumiła Sobuli 

Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 15 lipca 2015 r. wynika, że aktualny stan 

zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie stawu Janina nie wskazuje, iż posiada on 

charakter parku. Ponadto stan własnościowy powoduje, że brak jest możliwości uporządkowania i 

urządzenia terenu ze środków miejskich. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 

o uzyskanie opinii i wyrażenie zgody Rzymskokatolickiej Parafii Św. Antoniego w Dąbrówce 
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Małej na nadanie dla placu (skweru) przed kościołem parafialnym w Dąbrówce Małej 

nazwy „Pl. Św. Antoniego”. Jeżeli Parafia na powyższe wyrazi zgodę to Komisja 

zawnioskowała, aby Pan Prezydent przygotował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Ustalono również, iż wskazane jest, aby podczas omawiania spraw związanych z 

nadaniem nazw dla obiektów miejskich był obecny przedstawiciel merytorycznego 

wydziału UMK – Wydziału Budynków i Dróg (m.in. w celu m.in. prezentacji obiektów 

na rzutniku multimedialnym, czy też odpowiedzi na szczegółowe pytania). 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

przedstawienie w formie wydruków i w wersji elektronicznej informacji fotograficznej 

nt. otablicowania obiektów miejskich, którym Rada Miasta Katowice VII kadencji 

nadała nazwę. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 6 

Prowadząca obrady zapoznała P.P. Radnych z przekazanym za pośrednictwem 

Prezydenta Miasta Katowice pismem Pana Mieczysława Dumieńskiego Prezesa 

Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

rozważenia możliwości nadania dla Pani Jolanty Wadowskiej-Król miejskiego 

wyróżnienia honorowego – Honorowy Obywatel Miasta Katowice. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie zawnioskowała do Prezydenta Miasta 

Katowice o przedstawienie pełnego biogramu Pani dr Jolanty Wadowskiej-Król. 

 

Prowadząca obrady poinformowała Komisję, że wraz z Panem radnym Michałem Lutym i 

Panem Prezydentem - na zaproszenie Ambasadora RP w Budapeszcie - weźmie udział w 

uroczystym nadaniu części dunajskiego wybrzeża stolicy Węgier nazwy „Henryka Sławika” 

(18-19 września b.r.). 

 

Prowadząca obrady zapoznała również Komisję z pismem Pana Mariusza Skiby 

Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2015 r., znak KŚ-V.414.18.2014.AL w 

sprawie lokalizacji pomnika na Pl. Wolności. Komisja przyjęła je do wiadomości. 

 

Punkt 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  

 


