
UCHWAŁA NR XXIV/557/20 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie przyznania Panu Jerzemu Forajterowi tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 2187) oraz § 
6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyznać Panu Jerzemu Forajterowi tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Katowice”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili
się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Doceniając dorobek Pana Jerzego Forajtera z wnioskiem o nadanie Tytułu honorowego wystąpili Prezydent
Miasta Katowice Pan Marcin Krupa i Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na
posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Z opisu zasług Kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż Pan Jerzy Forajter urodził się
i mieszka stale w Giszowcu. Prywatnie jest mężem Aliny, ojcem Wacława, Marka i Jana, a także dziadkiem
Filipa, Olafa, Mai i Małgosi.

Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Przez całe życie zawodowe związany był z górnictwem. Z tego okresu posiada szereg odznaczeń
resortowych oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

W 1994 roku wybrany zostaje do Rady Miejskiej Katowic z listy Towarzystwa Miłośników Giszowca. Przez
pięć kolejnych kadencji zdobywa mandat radnego, startując z list lokalnych komitetów wyborczych, takich jak
Katowickie Porozumienie Samorządowe, Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Reprezentuje okręg wyborczy
numer 2 obejmujący wschodnie, przemysłowe dzielnice miasta od Dąbrówki Małej po Giszowiec.

W Radzie przewodniczy kolejno komisjom: Inwentaryzacyjnej, Rewizyjnej, Organizacyjnej i Budżetu.
W latach 2002-2006; 2006-2010 oraz 2012-2014 wybrany zostaje przewodniczącym Rady Miasta Katowice.
Aktywnie uczestniczy w pracach nad nowelizacją statutu miasta i regulaminu Rady. Wprowadza na szeroką
skalę cyfryzację w działalność Rady, zwiększa jej transparentność poprzez transmisje internetowe z obrad
Rady, upublicznianie imiennych wyników głosowania (zanim jeszcze było to wymogiem ustawowym), a także
szereg innych innowacji w organizacji pracy Rady Miasta i Biura Rady Miasta.

Dużą wagę przywiązuje do rozwoju rad jednostek pomocniczych miasta i współpracy ich organów
z Radą i Prezydentem Miasta. Jest współautorem uchwały nowelizującej statuty jednostek pomocniczych,
w której między innymi likwiduje się próg wyborczy w wyborach do tychże rad oraz zwiększa się kompetencje
ich organów. W krótkim czasie powoduje to powstanie rad w większości dzielnic miasta.

U boku prezydentów: Piotra Uszoka, a następnie Marcina Krupy efektywnie kreuje i realizuje na forum
Rady Miasta strategię rozwoju miasta, która skutecznie i w widoczny sposób zmienia Katowice, czyniąc je
centrum biznesu, kultury i nauki. To wtedy realizowane są takie inwestycje jak przebudowa Śródmieścia,
budowa Strefy Kultury i siedziby Muzeum Śląskiego, kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej
całego miasta i wiele innych.

Jako delegat miasta Katowice uczestniczy w pracach Zgromadzenia KZK GOP i Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Jest aktywnym członkiem ogólnopolskiego Konwentu Przewodniczących Rad Miast
Wojewódzkich. Jest patronem i współorganizatorem szeregu corocznych konferencji dla katowickich
nauczycieli na temat edukacji regionalnej, wytrwale i skutecznie lobbuje na rzecz uruchomienia pilotażowego
programu edukacji regionalnej w wybranych katowickich szkołach średnich. Jest inicjatorem opracowania
naukowej monografii miasta Katowice, która ukazuje się w 2012 roku w monumentalnej, dwutomowej edycji
pod tytułem "Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo".

Współpracuje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, znacząco przyczynia się do rozbudowy
i doposażenia Ośrodka w Giszowcu, jest członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wspiera organizację pierwszych edycji Festiwalu Sztuki Nieprofesjonalnej Art Naif, za co zostaje
uhonorowany statuetką "Wilsona 2010". Poprzez organizację jubileuszy 100-lecia Giszowca, a później
Nikiszowca doprowadza do aktywizacji lokalnych społeczności i wyłonienia się lokalnych liderów, których
działalność uczyni z tych dzielnic, a szczególnie z Nikiszowca, wizerunkowe ikony Katowic.

Przez cały okres pracy w Radzie Miasta wiele uwagi poświęca rodzinnemu Giszowcowi. Dzielnica
ta, będąca perełką budownictwa patronackiego z początków XX wieku, została w dużej części bezmyślnie
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wyburzona, a pozostała jej cześć wymagała podjęcia pilnych działań w zakresie struktury własnościowej
i komunalnej infrastruktury osiedlowej. Dzięki zaangażowaniu Panna radnego Jerzego Forajtera, przy pełnym
zrozumieniu dla potrzeb dzielnicy za strony Prezydenta Miasta, Giszowiec zmienia się diametralnie, stając się
miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, a także interesującym punktem na turystycznej mapie Katowic.

W roku 2018, po 24 latach działalności w Radzie Miasta, Pan Jerzy Forajter podejmuje decyzję
o zakończeniu kariery w katowickim samorządzie i nie startuje w wyborach do Rady VIII kadencji.

W 2019 r. zostaje uhonorowany Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach w dziedzinie „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”.

Przez cały okres wykonywania funkcji publicznych Pan Jerzy Forajter wykazywał się olbrzymim
zaangażowaniem w sprawy rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Charakteryzował się
rzetelnością, wysoką kulturą osobistą i pełnym szacunku podejściem do każdego człowieka. Imponował
spokojem i rozwagą oraz otwartością na dyskusję.

Pan Jerzy Forajter jest osobą, która swoją działalnością przyczyniła się do gospodarczego, kulturowego
i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i która przez swoje czyny, dorobek i osiągnięcia zasługuje na
szczególne uznanie, przez co spełnia wymogi do nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
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