
                     SPRAWOZDANIE   KOMISJI   POLITYKI  SPOŁECZNEJ   Z   PRACY  W  2015  ROKU 

Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej został zatwierdzony na sesji Rady Miasta  w dniu 

10.12.2014 r. uchwałą Rady Miasta Katowice nr III/8/14 w sprawie ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Katowice, która liczyła 9 radnych:  J.Forajter,  A.Godlewski, K.Panek, 

P.Pietrasz, M.Nowara, A.Skowron, D.Stępień, M.Wieczorek, J.Zawadzki.  Uchwałą nr III/9/14               

w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, 

radny P.Pietrasz został Przewodniczącym Komisji a Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali radni: 

A.Godlewski i D.Stępień. Uchwałą nr V/70/15 na sesji Rady Miasta w dniu 28.01.2015 r. został 

zwiększony skład osobowy komisji o radną P.Grolik. 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Polityki Społecznej, 

przyjęty uchwałą nr V/43/2015 z dnia 28.01.2015 r.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015. W okresie sprawozdawczym Komisja liczyła 10 radnych      

i zgodnie z planem pracy odbyła 11 posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe do: siedziby Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Załężu, do Szpitala Miejskiego w Murckach   

i do Szpitala  Zakonu Bonifratrów w Bogucicach. 

Frekwencja na posiedzeniach  kształtowała się na poziomie 88 %. 

Komisja wydała 62 opinie do projektów uchwał Rady Miasta Katowice, w tym do 27  sprawozdań          

i wystosowała  9  wniosków do Prezydenta Miasta Katowice, w których wnioskowała o:  

- przedstawienie nowych Programów Aktywności Lokalnej dla dzielnic: Bogucice, Józefowiec, Dąb, 

Śródmieście oraz zakresów ich działania w perspektywie 2015-2020;  

- uszczegółowienie w sprawozdaniach z realizacji w 2014 r. „PCAL-i” w Szopienicach, Załężu, 

Nikiszowcu, Giszowcu  kosztów płacowych i innych. 

 - powołanie Zespołu Radnych w składzie: M.Wieczorek, A.Skowron, J.Zawadzki do wyjaśnienia 

sprawy Pana Mariana Wegłowskiego. Zespół Radnych wydał w dniu 10.03.2015 r. opinię,  która 

została przyjęta na Komisji w dniu 19.03.2015 r. 

-  sfinansowanie termomodernizacji budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów” w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz adaptacji budynku starych garaży przy 

ul. Gliwickiej 148a z przystosowaniem na salę kinowo - sportową dla społeczności  Załęża; 

- zabezpieczenie  środków w budżecie miasta w kwocie 650 000 zł na  termomodernizację  budynku 

chirurgii, interny i administracji Szpitala Miejskiego w Murckach;   

- wyrażenie stanowiska w kwestii dostosowania Szpitala Miejskiego w Murckach do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.;  

-  zadbanie przez służby miejskie o obejście Szpitala i terenu parku w Murckach; 

- przekazanie Radzie Seniorów Miasta Katowice do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu  polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 

2014 rok. Wydział Polityki Społecznej przekazał Radzie Seniorów ww. projekt uchwały do 

zaopiniowania. Rada Seniorów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 



- wsparcie Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” kwotą 100 000 zł  ze środków budżetu miasta na 

2016 rok, na kontynuację projektu prowadzonego z FE pn. „Prowadzenie specjalistycznego klubu 

młodzieżowego w dzielnicy Katowice-Załęże dla osób w wieku 13-19 lat”.  

Na złożone wnioski Komisja Polityki Społecznej otrzymała wyczerpujące  odpowiedzi od resortowego  

Wiceprezydenta Miasta Katowice, jedynie na wnioski dotyczące Szpitala Miejskiego Murcki nie 

zostały udzielone odpowiedzi  w 2015 roku.  

                

Przewodniczący  Komisji  Polityki Społecznej 

                                                Piotr  Pietrasz  

 

 

 

Katowice, dnia      stycznia 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


