
UCHWAŁA NR XXXIII/707/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2012 r. oraz sprawozdań 
z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Statutu miasta Katowice i § 34 ust. 9 Regulaminu Rady Miasta 
Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Miasta Katowice za 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Przyjąć sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2012 r., stanowiące załączniki 
nr 2-9 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Sprawozdanie z pracy 

Rady Miasta Katowice 

za 2012r.  

 

W 2012r. Rada Miasta Katowice obradowała na 13 sesjach, z których   

1 miała charakter uroczysty. W trakcie XXII sesji w dniu 17 maja 2012r. 

przyznano Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi tytuł „Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice”.  
 

W trakcie roku sprawozdawczego Rada Miasta Katowice podjęła 338 

uchwał, w tym 7 z  zakresu  planowania  przestrzennego, 27 w sprawie nadania 

nazw ulicom,  placom i skwerom w Katowicach oraz 42 w sprawach skarg  

i wniosków mieszkańców.  

W kwietniu 2012r. uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice- II edycja”  

Absolutorium dla Pana Prezydenta z wykonania budżetu zostało 

udzielone  na sesji  w czerwcu, zaś na sesji w grudniu uchwalono budżet na rok 

2013.  

 

Rada Miasta Katowice wysłuchała i przyjęła coroczne sprawozdania :  

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach”, 

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu”, 

-  z realizacji „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu”,  

-  z realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My”,  

- z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

-  z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi”, 

- z realizacji programu „Miejski system profilaktyki i opieki nad dzieckiem  

i rodziną w mieście Katowice na lata 2009-2014”,  

- z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” , 

- z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

-  z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, 

- z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice 

na lata 2007-2013” za  2011 rok,  

- z realizacji programu „Nas troje i więcej” za 2011r.  

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/707/13
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- z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

- z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 

2011 rok, 

- z realizacji w 2010r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2007-2011” oraz „Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”. 

- sprawozdania z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w zakresie 

kultury fizycznej’ za rok 2011. 

 

Spośród podjętych w okresie sprawozdawczym uchwał na szczególną 

uwagę zasługują uchwały w sprawie: 

- udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2012 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, 

 -przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2007-2011- Katowice bez barier”, 

- przyjęcia  programu  „Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 

2012-2013”, 

- przyjęcia programu „Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2012-

2013”,  

- przyjęcia programu „Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na  lata 

2012-1213”,  

- przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach 

„Postaw na siebie!” na lata 2012-2013”, 

-przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2012-2013”, 

-przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-

2014”, 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. 

- uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz 

Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach na kadencję 2012-2015,  

- określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla 

dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”,  

- zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  

w mieście Katowice – Etap II, faza II 

- przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013”,  

- zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice- 

Ochojec, 

- przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”,  
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- trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,  

 

 

- przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013r., 

- przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.,  

- „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 

2013 rok”,  

- wdrożenia programu czasowego udostępniania uczniom podręczników 

szkolnych w oparciu o działającą w Mieście Katowice sieć bibliotek szkolnych,  

- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, działającymi na terenie miasta 

Katowice,  

- przyjęcia planu nadzoru nad klubami dziecięcymi, działającymi na terenie 

miasta Katowice,  

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice i inne 

uchwały regulujące system gospodarki odpadami w Katowicach. 

 

W dniu 4 kwietnia 2012r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Katowice, powołanej uchwałą Rady Miasta Katowice.   

 

 W 2012r. radni złożyli 446 interpelacji i  wniosków, a  także  szereg 

zapytań, zawartych w protokołach sesyjnych.  

Przewodniczący Rady przyjął w okresie sprawozdawczym, w trakcie dyżurów  

w Biurze Rady Miasta  76  osób w sprawach indywidualnych oraz wystosował 

25 interwencji do Prezydenta Miasta. 

 

 Kilkakrotnie Rada wysłuchiwała na sesji osoby spoza Rady, co 

umożliwiało pełną prezentację stanowisk stron i gwarantowało przejrzystość 

procedowania. 

  

 W trakcie roku 2012  w składzie osobowym Rady nie doszło do żadnych 

zmian w składzie Rady Miasta Katowice.  

 Średnia frekwencja na sesjach kształtowała się na poziomie 95%. 

Natomiast w komisjach stałych Rady Miasta frekwencja kształtowała się na 

poziomie  88%. 

 

Arkadiusz Godlewski 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
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Rada Miasta Katowice 

Komisja Rewizyjna 

Katowice,15.01.2012 r. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2012 ROK 
 

 

 

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta Katowice  nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. 

powołana została Komisja Rewizyjna Rady Miasta oraz ustalono jej skład osobowy. 

Przewodniczącym Komisji został radny Witold Witkowicz, Wiceprzewodniczącą Komisji 

została radna Stanisława Wermińska a na Sekretarza Komisji wybrana została radna Barbara 

Wnęk. 
 

Zgodnie z  wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Katowice przyjęty został 7–osobowy 

skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku kolejnej uchwały Rady Miasta Katowice – uchwała  

nr IV/27/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.  do składu Komisji powołany został radny Marek 

Chmieliński w miejsce radnego Józefa Kocurka. 

Następnie uchwałą Rady Miasta Katowice nr XVIII/385/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku do 

składu Komisji powołany został radny Michał Jędrzejek. 

  

W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja 

Rewizyjna działa do chwili obecnej w następującym składzie osobowym: 

 

1. Witold Witkowicz         Przewodniczący Komisji 

2. Stanisława Wermińska        Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Barbara Wnęk         Sekretarz Komisji 

4. Marek Chmieliński 

5. Michał Jędrzejek 

6. Dariusz Łyczko 

7. Magdalena Wieczorek 

8. Andrzej Zydorowicz 

 

 

Opracowany przez Komisję Rewizyjną plan pracy na 2012 rok przyjęty został w dniu 

21.12.2011 r. uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XVII/363/11 w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012. 

 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Katowice planem pracy Komisja Rewizyjna  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/707/13

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
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w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 12 planowanych posiedzeń stacjonarnych.          

Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbytych w 2012 roku wyczerpano zakres 

uchwalonego przez Radę Miasta planu pracy.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W okresie  sprawozdawczym od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. pomiędzy 

posiedzeniami wyznaczone Zespoły Kontrolne z członków Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzały kontrole w jednostkach organizacyjnych i Wydziałach Urzędu Miasta 

ujętych w planie pracy. Na posiedzeniach referowano wyniki kontroli, a także w oparciu     

o materiały dostarczone wszystkim członkom Komisji, wyjaśniano z udziałem 

zaproszonych gości, wątpliwości w zakresie przedmiotu kontroli, a następnie formułowano 

wnioski do Prezydenta Miasta Katowice. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna wystąpiła z 15 wnioskami do Prezydenta 

Miasta oraz wydała 19 opinii (w tym 2 opinie dotyczące budżetu, 16 opinii do skarg i 1 

opinię dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2013 rok). 

 

Komisja wydała  pozytywną  opinię do  wykonania budżetu miasta Katowice za rok 2011 

(opinia nr BRM.0012.1.6.2012.ŁB) oraz wystąpiła do Rady Miasta Katowice 

z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2011 rok  
 

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrywała 15 skarg. Komisja przekazała 

stanowiska dotyczące rozpatrywanych skarg do Przewodniczącego Rady Miasta                   

i Prezydenta Miasta Katowice w formie opinii. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi od adresatów wniosków dotyczących planowanych lub 

podjętych działań dotyczących tematów zgłaszanych we wnioskach wystosowanych przez 

Komisję. 

 

Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w 2012 roku 

wyniosła 91,6 %. 

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej 

zawarte jest w protokołach Komisji (BRM.0012.1.13.2011.ŁB - BRM.0012.1.12.2012.ŁB). 

Protokoły Komisji wraz z wystosowanymi wnioskami do Prezydenta Miasta Katowice         

i Przewodniczącego Rady Miasta znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

 
 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 
Witold Witkowicz 
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Katowice, dn. 29.01.2013r. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej 

Rady Miasta Katowice za rok 2012 

 

W 2012 r. skład osobowy Komisji Organizacyjnej ustalony pierwotnie uchwałą Rady Miasta 

Katowice II/11/10 z dnia 13 grudnia 2010 r., z późn. zm. nie ulegał zmianie i przedstawiał się 

następująco: 

 

1. Arkadiusz Godlewski - Przewodniczący Komisji 

2. Jerzy Forajter             - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Adam Warzecha               - Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Stanisław  Włoch              - Wiceprzewodniczący  Komisji 

5. Jerzy Dolinkiewicz 

6. Piotr Pietrasz 

 

Funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji zostały ustalone natomiast w uchwale 

Rady Miasta Katowice II/12/10 z dnia 13 grudnia 2010 r., z późn. zm. i również w 2012 r. nie 

zmieniały się. 

 

W posiedzeniach Komisji brali również udział: Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok, 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krytyna Siejna, Sekretarz Miasta Pan Janusz 

Waląg, Naczelnicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od omawianych tematów, a także 

Naczelnik BRM Pan Maciej Gogulla – jako protokolant. 

Przedmiot działania Komisji Organizacyjnej określony został w uchwale Rady Miasta Katowice nr 

II/10/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i 

ustalenia ich przedmiotu działania. 

Komisja Organizacyjna w roku 2012 odbyła 12 posiedzeń (w dniach: 24 stycznia 2012 r., 28 lutego 

2012 r., 27 marca 2012 r., 24 kwietnia 2012 r., 29 maja 2012 r., 26 czerwca 2012 r., 24 lipca 2012 

r., 11 września 2012 r., 2 października 2012 r., 30 października 2012 r.,  27 listopada 2012 r. i 18 

grudnia 2012 r.). 

Na ww. posiedzeniach podjęła 72 wnioski i wydała 58 opinii. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji wynosiła 94,44%. 

Wśród ważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja Organizacyjna, były: 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi tytułu 

„Honorowy Obywatel Miasta Katowice” 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 

Tadeuszowi Szurmanowi, Proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach tytułu 

„Honorowy Obywatel Miasta Katowice” 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miasta na 2013 r., 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej 

miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, 

- opiniowanie wniosków i projektów uchwał w sprawach nadania nazw ulicom i placom w mieście 

Katowice, 

- opiniowanie projektów uchwał dot. skarg wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, 

- opiniowanie propozycji dotyczących desygnowania radnych do rad i komisji powoływanych przez 

Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/707/13
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Prezydenta Miasta Katowice, 

- organizowanie współdziałania Rady z funkcjonującymi w mieście jednostkami pomocniczymi 

 

 

W ramach Komisji działał stały Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w składzie: 

- Jerzy Dolinkiewicz Przewodniczący Zespołu 

- Piotr Pietrasz 

- Adam Warzecha. 

W posiedzeniach Zespołu brali również udział: Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w 

Katowicach Pan Piotr Handwerker, Naczelnik Wydziału Geodezji UMK Pan Roman Rohaczyński, 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan Roman Buła, a także pracownicy Wydziału 

Budynków i Dróg UMK, Wydziału Geodezji UMK, MZUiM w Katowicach oraz inni zaproszeni 

goście. 

 

Przedmiotem działania Zespołu jest wstępne opiniowanie wniosków i projektów uchwał w sprawie 

nazewnictwa ulic i placów, a także przedstawianie Komisji Organizacyjnej wstępnych propozycji 

rozstrzygnięć w tej kwestii. Zespół przyczynia się tym samym do porządkowania przestrzeni 

miejskiej w tym zakresie. 

 

W 2012 r. Zespół odbył 9 posiedzeń (w dniach 12 stycznia 2012 r., 20 lutego 2012 r., 19 marca 

2012 r., 14 maja 2012 r., 14 czerwca 2012 r., 9 lipca 2012 r., 27 sierpnia 2012 r., 25 października 

2012 r. i  22 listopada 2012 r.). Członkowie Zespołu w 2012 r. przeprowadzali również wizje 

lokalne obiektów miejskich przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy. 

W wyniku, m. in. prac Zespołu w 2012 r., Rada Miasta Katowice uhonorowała następujących 

patronów: 

      -      Zygfryda Wende - uchwała nr XVIII/372/12 z dnia  25 stycznia 2012 r. 

  Franza Waxmana - uchwała nr XIX/401/12 z dnia 29 lutego 2012 r. 

 Artystów Grupy Janowskiej  - uchwała nr XX/415/12 z dnia 28 marca 2012 r. 

 Nikolę Teslę - uchwała nr XX/433/12 z dnia 28 marca 2012 r. 

 Księdza Emila Szramka - dla przedłużenia dotychczas istniejącego obiektu uchwała nr 

XX/448/12 z dnia 28 marca 2012 r. 

 Adolfa Dygacza - uchwała nr XX/450/12 z dnia 28 marca 2012 r. 

 Bernarda Poloka - uchwała nr XX/451/12 z dnia 28 marca 2012 r. 

 Księdza Waldemara Dekiela -  uchwała nr XXI/469/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 Świętego Józefa Robotnika - uchwała nr XXI/472/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 Księdza Karola Żmija -  uchwała nr XXIII/503/12 z dnia 30 maja 2012 r. 

 Krzysztofa Kolbergera - uchwała nr XXV/546/12 z dnia 25 lipca 2012 r. 

 Walentego Fojkisa – zmiana nazwy placu na skwer uchwała nr XXV/553/12 z dnia 25 lipca 

2012 r. 

 Wychowanków Janusza Korczaka - uchwała nr XXVI/590/12 z dnia 12 września 2012 r. 

 Józefa Kocurka - uchwała nr XXVI/593/12 z dnia 12 września 2012 r. 

 Księdza Bolesława Kałużę - uchwała nr XXVI/603/12 z dnia 12 września 2012 r. zmieniona 

uchwałą nr XXX/682/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Młodych Plastyków - uchwała nr XXVII/613/12 z dnia 3 października 2012 r. 

 Tadeusza Sendzimira -  uchwała nr XXVII/614/12 z dnia 3 października 2012 r. 

 Antoniego Węglarczyka – uchwała nr XXX/696/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

Dzięki pracy Zespołu w 2012 r. Rada Miasta Katowice nadała również nazwy następującym 

obiektom miejskim: ul. Agrestowej (uchwała nr XVIII/373/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.), Parkowi 

Bolina  (uchwała nr XIX/400/12 z dnia 29 lutego 2012 r.), ul. Bażantów – dla przedłużenia 
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dotychczas istniejącego obiektu (uchwała nr XX/434/12 z dnia 28 marca 2012 r.), ul. Karpiowej 

(uchwała nr XX/449/12 z dnia 28 marca 2012 r.), Skwerowi Rybka (uchwała nr XXI/470/12 z dnia 

25 kwietnia 2012 r.), Pętli na Łącznej oraz Pętli Tysiąclecie (uchwała nr XXIII/502/12 z dnia 30 

maja 2012 r.), ul. Waniliowej (uchwała nr XXIV/528/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.), Placowi 

Podwyższenia Krzyża (uchwała nr XXV/561/12 z dnia 25 lipca 2012 r., która następnie została 

unieważniona przez Wojewodę Śląskiego), ul. Ułańskiej – dla przedłużenia dotychczas istniejącego 

obiektu (uchwała nr XXVIII/628/12 z dnia 31 października 2012 r.), ul. Imbirowej (uchwała nr 

XXVIII/629/12 z dnia 31 października 2012 r.), ul. Kwiatów Polskich (uchwała nr XXVIII/635/12 

z dnia 31 października 2012 r.), ul. Bederowieckiej (uchwała nr XXIX/666/12 z dnia 28 listopada 

2012 r.), Parkowi Bederowiec (uchwała nr XXX/689/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.). 

 

Łącznie w 2012 r. Rada Miasta Katowice podjęła 32 uchwały w sprawie nazewnictwa obiektów 

miejskich (dla porównania w 2011 r. było ich 31, w  2010 r. -  26, a w 2009 r. - 15). 

 

W chwili obecnej w trakcie przygotowania znajdują się projekty uchwał dot. uhonorowania nw. 

patronów i nazwania obiektów: przedłużenie ul. prof. A. Chełkowskiego, ul. Wąska, przedłużenie  

ul. Pawła Kołodzieja, Rondo Policji Województwa Śląskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego, 

poszerzenie obszaru Pl. NSZZ Solidarność, Pl. prof. Kornela Gibińskiego, przedłużenie ul. 

Chodnikowej i ul. Ścianowej, Skwer 2 Pułku Pszczyńskiego, ul. Ostrawska,  Skwer Jacka 

Kaczmarskiego. 

 

Wszystkie wnioski dot. ww. nazw uzyskały już wcześniej pozytywną opinię Komisji 

Organizacyjnej Rady Miasta Katowice.  

 

Ponadto w 2011 r. i 2012 r. Komisja wstępnie wyznaczyła obiekty miejskie położone na terenie 

byłej Kopalni Katowice do nazwania imionami: Jerzego Dudy-Gracza, Krystyny Bochenek, 

Henryka Mikołaja Góreckiego, Sławomira Skrzypka, Krzysztofa Mieroszewskiego, Tadeusza 

Dobrowolskiego, Franza Wincklera i Józefa Mackiewicza. 

 

W trakcie rozpatrywania – z powodu konieczności znalezienia odpowiednich miejsc do 

uhonorowania bądź też uzyskania stanowisk odpowiednich organów – znajdują się sprawy 

nazewnictwa dot. ewentualnych patronów: Karlika z Kocyndra, Teofila Lenartowicza, Roberta 

Jarczyka, Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r., Janusza Kalinowskiego, Janusza Zajdela, Josepha 

von Eichendorffa, Wilibalda Winklera, ulica (bądź też plac) Koszycki, Jerzego Kukuczki. 

 

 

Przewodniczący dziękuje serdecznie wszystkim członkom Komisji Organizacyjnej, Panu 

Prezydentowi Piotrowi Uszokowi, P.P. Wiceprezydentom i Sekretarzowi Miasta za uczestnictwo w 

pracach Komisji oraz za merytoryczne rozstrzyganie spraw omawianych na posiedzeniach. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Organizacyjnej 

 

Arkadiusz Godlewski 
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Katowice, dnia 24.01.2013 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA 

RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2012 ROK 

 

 

Komisja Budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym składała się z 9 członków. W trakcie 

roku skład Komisji uległ zmianie.  

 

Na mocy uchwały nr XVIII/386/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012 r. skład 

Komisji został uzupełniony o Panią radną Krystynę PANEK.  

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Katowice – Komisja 

Budżetu Miasta liczy 10 członków i działa w następującym składzie: 

 

1. Jerzy FORAJTER 

2. Arkadiusz GODLEWSKI 

3. Helena HRAPKIEWICZ 

4. Daria KOSMALA 

5. Krystyna PANEK 

6. Mariusz SKIBA   – Wiceprzewodniczący Komisji 

7. Marek SZCZERBOWSKI  – Przewodniczący Komisji 

8. Tomasz SZPYRKA 

9. Barbara WNĘK 

10. Elżbieta ZACHER   – Wiceprzewodnicząca Komisji 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Budżetu 

Miasta przyjęty uchwałą nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012. 

Wobec powyższego Komisja spotkała się na 14 posiedzeniach w tym 2 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na konieczność zaopiniowania dodatkowych projektów 

uchwał Rady Miasta Katowice. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres 

uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 89,3 %.  

 

Głównymi tematami prac Komisji były sprawy związane z gospodarką finansową miasta 

i jego jednostek organizacyjnych oraz gospodarką mieniem komunalnym miasta, w tym 

gospodarką nieruchomościami.  

 

W wyniku swej działalności Komisja Budżetu Miasta rozpatrzyła 27 sprawozdań i informacji, 

wydała 84 opinie oraz wystosowała 12 wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/707/13

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
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Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 5b 

i 6a),  

 analizy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 – 2011 w 2012 roku 

oraz perspektywa na lata 2013 – 2014, 

 remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Katowice. 

Porównanie kosztów remontów w latach 2009 – 2011 w 2012 roku oraz perspektywy 

na lata 2013 – 2014, 

 analizy wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań miasta 

w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 2009 – 2011 w 2012 roku oraz 

perspektywy na lata 2013 – 2014, 

 analizy możliwości poprawy efektywności gospodarowania finansami miasta w tym 

m.in. konta bankowe jednostek organizacyjnych w jednym banku, ulgi PFRON dla 

pracodawców i sposób ich wykorzystania przez jednostki organizacyjne, 

ubezpieczenie majątku miasta oraz zakup energii na wolnym rynku, 

 analizy wysokości środków przeznaczanych na ochronę zdrowia w latach 2009 – 2011 

w 2012 roku oraz perspektywy na lata 2013 – 2014. 

 

Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, rozpatrywała działalność 

merytoryczną Urzędu Miasta, podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek 

z udziałem majątku gminy w zakresie usług świadczonych dla mieszkańców. 

 

Obawy komisji w omawianym okresie budziło obejmowanie i zbywanie akcji spółek prawa 

handlowego przez miasto Katowice, realizacja zadań inwestycyjnych oraz efektywność 

gospodarowania finansami miasta. Komisja zwracała również uwagę na brak identyfikacji 

ryzyk w zarządzaniu miastem oraz sposób identyfikowania podmiotów i jednostek 

zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości. Wątpliwości członków komisji 

budziła również polityka miasta w zakresie edukacji oraz udzielanie bonifikat różnym 

podmiotom funkcjonującym na terenie miasta Katowice.   

  

Komisja w ciągu minionego roku niejednokrotnie proponowała podjęcie działań mających na 

celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych sfer życia w mieście Katowice 

wystosowując do Prezydenta Miasta wnioski w sprawie m.in.:  

 wprowadzenia przy okazji nowelizacji Statutu miasta Katowice uregulowania, które 

by umożliwiały precyzyjny dostęp do informacji wynikających z zapisów art. 34 ust. 1 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.   

 przygotowania analizy porównawczej kosztów utrzymania 1 m
2
 zieleni w mieście 

Katowice realizowanych przez różne jednostki w stosunku do podobnych co do 

wielkości i zakresu wykonywanych zadań miast w kraju, 

 przygotowania analizy porównawczej struktury zarządzania terenami zielonymi 

w mieście Katowice oraz wybranych innych miastach, 

 sformalizowania procedury i zasad przydzielania środków w projekcie budżetu miasta 

Katowice na rok następny, przewidzianych do dyspozycji Rad Jednostek 

Pomocniczych, 

 zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 2013 rok środków w wysokości 1 mln 

zł, na zaprojektowanie i budowę krytej pływalni dla dzielnic Ligota – Panewniki, 

stanowiącej pierwszy etap powstania kompleksu sportowego dla tych dzielnic, 

 sporządzenia projektu uchwały Rady Miasta Katowice określającej generalne zasady 

obejmowania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez 
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Miasto Katowice jak również podziału kompetencji pomiędzy Radę Miasta Katowice 

a Prezydenta Miasta Katowice.   

 

W posiedzeniach Komisji Budżetu Miasta uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 

podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem majątku gminy jak również 

Przewodniczący Rad oraz Przewodniczący Zarządów Jednostek Pomocniczych 

funkcjonujących w mieście Katowice, a także przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji 

Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Katowicach oraz 

Organizacji Międzyzakładowej nr 12 - 035 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach.  
 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Budżetu Miasta 

w 2012 roku zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji (BRM.0012.3.16.2011.KJ – 

BRM.0012.3.13.2012.KJ) dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta 

 

 

Marek SZCZERBOWSKI 
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Katowice, dnia 21.01.2013 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2012 ROK 

 

Komisja Edukacji w okresie sprawozdawczym składała się z 9 członków. W trakcie roku 

skład komisji ulegał zmianie.  

 

Na mocy uchwały nr XVIII/386/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. pierwotny skład osobowy 

komisji został uzupełniony o Pana radnego Dariusza ŁYCZKO.  

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Katowice – Komisja 

Edukacji liczy 10 członków oraz działa w następującym składzie osobowym: 

 

1. Jerzy DOLINKIEWICZ  – Wiceprzewodniczący Komisji 

2. Helena HRAPKIEWICZ 

3. Daria KOSMALA  – Przewodnicząca Komisji 

4. Tomasz MAŚNICA 

5. Dariusz ŁYCZKO 

6. Krystyna PANEK 

7. Bożena ROJEWSKA 

8. Magdalena WIECZOREK 

9. Barbara WNĘK 

10. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o Plan pracy Komisji Edukacji 

przyjęty uchwałą nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012. Wobec 

powyższego Komisja spotkała się na 14 posiedzeniach w tym 2 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na wizytę w restrukturyzowanych Zespołach Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich, Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. 

Sylwestra Kaliskiego oraz Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak przy 

ul. Techników jak również konieczność zaopiniowania dodatkowych projektów uchwał Rady 

Miasta Katowice. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu 

pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 91,4 %.  

 

Komisja, podczas swoich posiedzeń omawiała sprawy związane z edukacją publiczną, w tym 

funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty, współpracą ze szkołami, przedszkolami, 

stowarzyszeniami edukacyjnymi, organami nadzoru pedagogicznego, pomocą stypendialną 

dla uczniów i studentów, współpracą miasta ze szkołami wyższymi, edukacją regionalną 
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dzieci oraz młodzieży.  

 

Podczas wyjazdowych posiedzeń członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się 

z funkcjonowaniem miejskich jednostek oświatowych oraz stanem technicznym budynków 

przedszkolnych, szkolnych jak również obiektów sportowych.  

Obawy komisji w omawianym okresie budziła przede wszystkim kwestia reorganizacji sieci 

szkół funkcjonujących w mieście Katowice, utworzenia na terenie miasta szkoły sportowej 

oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wątpliwości budziły również 

wprowadzenie rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich w szkołach 

podstawowych na terenie miasta Katowice jak również rekrutacja do miejskich przedszkoli. 

 

Na posiedzeniach Komisja Edukacji gościła dyrektorów przedszkoli, szkół, uczelni wyższych 

oraz innych placówek oświatowych. Z inicjatywy członków komisji podczas posiedzeń w 2012 

roku odbywały się spotkania z przedstawicielami środowisk związanych z szeroko pojętą 

edukacją jak również rodzicami dzieci uczęszczających do katowickich szkół.  

 

W wyniku swej działalności Komisja Edukacji rozpatrzyła 17 sprawozdań i informacji, 

wydała 53 opinie do projektów uchwał jak również wystosowała 40 wniosków i zapytań do 

Prezydenta Miasta Katowice w sprawach będących przedmiotem analizy na poszczególnych 

posiedzeniach.  

 

Komisja w ciągu minionego roku niejednokrotnie proponowała podjęcie działań 

zmierzających do poprawy funkcjonowania sfery edukacyjnej miasta. Na uwagę zasługują tu 

m.in. wnioski w następujących sprawach: 

 danych demograficznych, z podziałem na dzielnice na podstawie, których 

prognozowano zmiany w sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, 

 możliwości tworzenia centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego przez organy 

prowadzące szkoły,     

 podjęcia działań mających na celu wzmocnienie integracji na wszystkich szczeblach 

edukacyjnych w mieście Katowice, 

 łączenia lub likwidacji w perspektywie najbliższych 3 lat przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjów i wszystkich szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących 

na terenie miasta Katowice,  

 prowadzonej statystyki, jak na tle miast ościennych wygląda organizacja 

i funkcjonowanie klas sportowych w mieście Katowice, 

 planów utworzenia szkoły sportowej w mieście Katowice, 

 zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok szkolny 2013/2014 niezbędnych 

środków na dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych w szkołach technicznych na 

terenie miasta Katowice do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w nowej 

formule, w standardzie wymagań ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,  

 podjęcia w miesiącu maju każdego roku szkolnego szeroko zakrojonej akcji 

informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy z rządowego programu 

pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” jak również innych form pomocy dzieciom 

z rodzin wielodzietnych a także rodzin o niskich dochodach. 

 

Ponadto Komisja wystosowała szereg wniosków z propozycjami do Budżetu Miasta 

Katowice na 2013 rok, które dotyczyły m.in. zabezpieczenia środków finansowych na: 

 budowę hali sportowej przy X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego 

w Katowicach, 
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 budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 

w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 131, 

 przystosowanie aneksu kuchennego znajdującego się w budynku Młodzieżowego 

Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 214 zgodnie z wymogami sanepidu, tak by stanowił 

on pomieszczenie, w którym można będzie przygotowywać posiłki dla dzieci 

i młodzieży korzystających z obiektu,  

 budowę platformy widowiskowej dla potrzeb filii Młodzieżowego Domu Kultury przy 

ul. Tysiąclecia 5,  

 wycinkę topoli w rejonie ogrodzenia Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Ratowników Górskich przy ul. Medyków 27, 

 remont małej sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ratowników Górskich przy ul. Medyków 27, 

 wymianę osprzętu i instalacji elektrycznej z późniejszym malowaniem korytarzy 

i klatek schodowych w Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Ratowników Górskich przy ul. Medyków 27, 

 sport kwalifikowany w wysokości 1.250.000,00 zł,  

 zadania remontowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 oraz 

Miejskim Przedszkolu Nr 94. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 

o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 

ich realizacji. 

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji w 2012 

roku zawarte jest w protokołach Komisji (BRM.0012.4.16.2011.KJ - 

BRM.0012.4.13.2012.KJ) dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji 

 

 

Daria KOSMALA 
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Katowice, dn. 16.01.2013r. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu  

Rady Miasta Katowice za 2012 rok 

 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu odbyła zgodnie z planem pracy na 2012 rok 12 posiedzeń. 

Frekwencja P.P. Radnych na posiedzeniach wyniosła około 85%. 

 

Na posiedzeniach Komisja gościła autorów Strategii  Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 

roku, P.P. Piotra Dzika i Mariusza Kwaśniaka z firmy PRC Comunications – w dyskusji nad tym 

dokumentem uczestniczyli, miedzy innymi przedstawiciele Uczniowskich Klubów Sportowych,  

nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prezes Klubu 

GKS GieKSa Jacek Krysiak i dyrektor  marketingu Radosław Bryłka oraz prezes Śląskiej Federacji 

Sportu Marian Waligóra.  

Komisja gościła Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia Film” pana Dariusza Wróbla, który 

przedstawił P.P. Radnym działalność instytucji zajmującej się upowszechnianiem i promocją 

filmowych produkcji. 

Zaproszono również pana Dawida Ślusarczyka – autora uwag i analizy Strategii Rozwoju  Sportu 

Miasta Katowice do 2020 roku.  

Gościem Komisji był dyrektor Muzeum Śląskiego Leszek Jodliński, tworzący nową siedzibę 

placówki. Zapoznał Komisję z planami i działalnością  muzeum po uruchomieniu w 2013 roku.                      

W posiedzeniu poświęconym promocji miasta przez kulturę wzięła udział dyrektor Zespołu 

Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia  pani Anna Szostak-Myrczek.  

Obradom Komisji przysłuchiwała się dziennikarka Justyna Przybytek z „Dziennika Zachodniego”, 

m.in. podczas dyskusji o przeciągającej się realizacji długo oczekiwanego przez mieszkańców 

basenu lub Aquaparku w Katowicach. 

Stale w posiedzeniach uczestniczą radni Rad Jednostek Pomocniczych oraz mieszkańcy Katowic, 

m.in. Włodzimierz Zarodkiewicz, Rajmund Rał, Karol Zarzycki, Grzegorz Kita.  

Urząd Miasta w posiedzeniach reprezentują delegowani przez Prezydenta Miasta wiceprezydenci 

branżowi oraz naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek i pełnomocnicy Prezydenta Miasta. 

Protokolantami posiedzeń Komisji w okresie sprawozdawczym byli – Katarzyna Jaglińska-Koźlik, 

Łukasz Koźlik i Barbara Karwat-Seko. 

  

Komisja  Kultury, Promocji i Sportu skierowała do Prezydenta Miasta Katowic  14 wniosków w 

następujących sprawach: 

 W sprawie podjęcia decyzji o organizacji Sylwestra 2012 wcześniej i informowanie Komisji 

o przygotowaniach i kosztach imprezy; odpowiedź pozytywna. 

 W sprawie Nagród Prezydenta Miasta oraz włączenia do komisji  kwalifikacyjnej członków 

RMK; odpowiedź pozytywna chociaż w praktyce nie realizowana. 

 W sprawie udostępnienia Teatrowi Lalki I Aktora „Atenum” sceny teatralnej w 

modernizowanym teatrze Pałacu Młodzieży w Katowicach; odpowiedź pozytywna. 

 W sprawie wsparcia działań Fundacji „Operetka Muzyka Pokoleń” na rzecz powołania 

zalążka operetki w Katowicach; odpowiedź pozytywna. 

 W sprawie powołania zespołu roboczego do prac nad Strategią Rozwoju Sportu, w składzie 

którego znajdą się nauczyciele w-f, reprezentanci MOSiR, Wydziału Sportu i Turystyki UM; 
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brak informacji. 

 W sprawie przejęcia przez miasto budynku przy ul. Matejki, siedziby kina „Zorza” oraz 

Domu Powstańca; odpowiedź negatywna. 

 Wniosek dotyczący dodatkowych środków na remont i modernizację w Dolinie Trzech 

Stawów, m.in. ścieżek rowerowych; brak informacji. 

 W sprawie wznowienia prac nad Strategią Rozwoju Sportu z udziałem pana Dawida 

Ślusarczyka – autora analizy  i  uwag do miejskiego dokumentu; odpowiedź pozytywna. 

 W sprawie usunięcia komina firmy „Tauron” stojącego na terenie nowej siedziby Muzeum  

Śląskiego; odpowiedź pozytywna. 

 W sprawie umożliwienia rozegrania meczu hokejowego na dużej tafli Spodka  przez  klub 

HC GKS  w razie wygranej; odpowiedź negatywna. 

 W sprawie przyznania środków budżetowych w 2013 roku na remont basenu na Zadolu; 

odpowiedź negatywna. 

 W sprawie przyspieszenia modernizacji boiska wielofunkcyjnego na Zadolu; odpowiedź 

pozytywna. 

 Wniosek dotyczący autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2013 rok w sprawie 

dodatkowych środków  w kwocie 500 tysięcy na rozwój sportu i szkolenie dzieci i 

młodzieży; brak informacji. 

 W sprawie wsparcia MBP przy zagospodarowaniu terenu filii nr 14 po wycięciu drzew przy 

ul. Piastów na os. Tysiąclecia; brak informacji. 

 

Komisja Kultury, Promocji  i Sportu wydała 21 opinii dotyczących projektów uchwał Rady Miasta 

Katowice w zakresie jej kompetencji oraz budżetowych. 

 

W 2012 roku Komisja realizowała tematy zgodnie z przyjętym planem pracy oraz podejmowała 

problemy zgłaszane Radnym i Przewodniczącemu Komisji; niektóre z nich zostały wprowadzone 

do planu pracy na 2013 rok. 

 

Stałymi tematami posiedzeń Komisji są: 

 

1. ocena wykonania budżetu i przygotowanie wniosków do projektu budżetu oraz opiniowanie 

projektu budżetu, 

2. opiniowanie i analiza materiałów oraz projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta 

Miasta na posiedzenia Komisji, 

3. zapoznawanie się i analiza spraw wynikających z korespondencji kierowanej do wiadomości 

Komisji. 

 

Z inicjatywy Komisji podczas posiedzeń w 2012 roku odbywały się spotkania z dyrektorami 

placówek kultury oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

Komisja  podczas analizy działalności obiektów kultury i sportu zapoznawała się z ich stanem oraz 

problemami, które zgłaszali dyrektorzy i administratorzy placówek. 

Komisja szczególną uwagę poświęciła sprawom dofinansowania  działań w zakresie rozwoju  

sportu w tym także kwalifikowanego oraz innych podmiotów nie będących w sektorze finansów 

publicznych, działających w zakresie kultury fizycznej  i sportu, szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży.  

 

Spotkania z dyrektorami jednostek budżetowych miasta podobnie jak ze środowiskami sportowymi 
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przybliżyły Komisji zakres ich działalności oraz problemy, najczęściej dotyczące finansów.  

 

Natomiast analiza działalności jednostek kultury pozwoliła Komisji ocenić ich usługi świadczone 

na rzecz mieszkańców jak również spostrzec potrzeby w zakresie modernizacji i remontów 

obiektów kultury, będących w zasobach gminy jak  i tych pozyskiwanych dla miasta.  

 

Wiele uwagi Komisja poświęciła również nowo powstającym obiektom sportowym – 

modernizowanym i planowanym jako nowe inwestycje, przewidziane w WPI.  

Szczególną troską P.P. Radnych Komisji Kultury, Promocji i Sportu jest dokończenie budowy  

miejskiego stadionu przy ul. Bukowej oraz realizacja inwestycji przy ulicy Zgrzebnioka,  gdzie ma 

powstać  aquapark lub basenu.  

  

Komisja interesowała się promocją miasta przez kulturę i sport w związku z wielkimi 

wydarzeniami o skali międzynarodowej kulturalnymi i sportowymi. 

  

Komisja w omawianym okresie sprawozdawczym spotykając się, m.in. z dyrektorami miejskich 

placówek kulturalnych,  również z dyrekcją MOSiR-u  administratorem „Spodka”, placówek 

mających doniosły wpływ na życie sportowe i rekreację mieszkańców miasta, mogła zapoznać się z 

potrzebami katowiczan w dostępie do kultury i sportu oraz zaplanować ich udoskonalenie poprzez 

kierowanie wniosków do Prezydenta Miasta. 

 

Komisja pozytywnie ocenia współpracę z wydziałami, biurami i referatami Urzędu Miasta 

Katowice, które wspomagały P.P. Radnych przy realizacji planu pracy Komisji w 2012 roku. 

 

Członkami Komisji są P.P. Radni: 

 

Dariusz Łyczko – wiceprzewodniczący Komisji 

Tomasz Maśnica – wiceprzewodniczący Komisji 

Piotr Pietrasz  

Maria Sokół 

Marek Szczerbowski 

Tomasz Szpyrka 

Stanisława Wermińska 

Elżbieta Zacher 

Józef Zawadzki 

Andrzej Zydorowicz - przewodniczący Komisji 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Kultury, Promocji i Sportu 

 

 

Andrzej Zydorowicz 
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Katowice, dnia 6.12.2012 r 

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Polityki Społecznej  

Rady Miasta Katowice za 2012 rok. 

 

Skład Komisji Polityki Społecznej został na początku 2012 roku zmieniony: 

 uchwałą nr XVII/334/11 z dnia 21.12.2011r. Radny Stanisław Włoch został wybrany 

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Katowice i zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Polityki Społecznej.  

 uchwałą nr XVII/335/11 z dnia 21.12.2011r. Radny Tomasz Godziek został członkiem Komisji 

Polityki Społecznej w miejsce Radnej Darii Kosmali. 

 uchwałą nr XVII/336/11 z dnia 21.12.2011r. Radna Maria Sokół została wybrana  

Wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Społecznej. 

 

 W okresie sprawozdawczym Komisja Polityki Społecznej liczyła 9 członków:  Helena 

Hrapkiewicz,Tomasz Godziek,Wiesław Mrowiec,Krystyna Panek,Maria Sokół,Stanisława 

Wermińska,Witold Witkowicz,Stanisław Włoch, Elżbieta Zacher, którzy zgodnie z planem pracy 

Komisji Polityki Społecznej, przyjętym uchwałą nr XVII/363/11 z dnia 21.12.2011r.  w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Katowice i planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Katowice na rok 2012, uczestniczyli w 12 posiedzeniach planowych Komisji oraz w 2 

dodatkowych, zwołanych z uwagi na konieczność zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta 

Katowice. 

 

Frekwencja Radnych Komisji Polityki Społecznej: 

 Helena Hrapkiewicz - 1 nieobecność, 

 Tomasz Godziek - 4 nieobecności, 

 Krystyna Panek - 1 nieobecność, 

 Maria Sokół  - 3 nieobecności, 

 Stanisław Włoch - 1 nieobecność, 

 Witold Witkowicz - 2 nieobecności, 

 Elżbieta Zacher - 2 nieobecności. 

 

     Radni: Wiesław Mrowiec i Stanisława Wermińska - 100 % obecności. Frekwencja na 

posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 80% .  

 

Najważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły:  

 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2011 rok oraz uchwalenia 

projektu budżetu miasta Katowice na 2013 rok, 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej m. Katowice na lata 2011–2035, 

 wykonania „Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta  Katowice na 2011 rok” 

oraz przyjęcia  programu na 2013 rok, 

 zaopiniowania uchwały grupy Radnych Rady Miasta Katowice wystosowanej do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu RP, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów RP w sprawie 

zapewnienia służbie zdrowia, w tym farmaceutom, warunków wykonywania ich misji na 

poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjentom dostęp do leków i świadczeń 

zdrowotnych możliwie najwyższej jakości. 

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/707/13
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 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych za 2011 rok” ,  

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na l.2007-2011 „Katowice bez barier” oraz przyjęcia kolejnej edycji 

programu na lata 2012-2016, 

 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholo-wych i 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 i 2013, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na r.2011” oraz kolejnej edycji programu 

na 2012 rok, 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Katowicach za 2011 rok, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi” w 2012 roku i przyjęcia programu na rok 2013, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych „Teraz My!” na 2012 rok, 

 przyjęcia i realizacji „Programu Centrum  Aktywności Lokalnej” w dzielnicach: Załęże, 

Nikiszowiec, Szopienice i Giszowiec  na lata 2012-2013, 

 przyjęcia i realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz młodzieży w Katowicach 

„Postaw na siebie” na 2012 rok, 

 przyjęcia sprawozdania z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta 

Katowice na lata 2007-2013”, za 2011 rok, 

 przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”, 

 przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”.  

Komisja zapoznała się z projektami uchwał autorstwa Klubu Radnych Platforma 

Obywatelska RP w Radzie Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV); w sprawie przyjęcia „Programu szczepień 

profilaktycznych przeciwko meningokokom”; w sprawie przyjęcia „Programu szczepień 

profilaktycznych przeciwko pneumokokom”, które zgodnie z procedurą Prezydent Miasta Katowice 

przekazał Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie do zaopiniowania.   

 

Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała 70 projektów uchwał, z których 8 dotyczyło 

skarg na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i na działania Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

 

Komisja Polityki Społecznej wnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o  

zagwarantowanie, w kolejnej edycji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 

miasta Katowice’ większych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków na 

szczepienia ochronne, w tym na szczepienia p-ko HPV; programy profilaktyczne dla osób III i IV 

wieku oraz na programy szkolące dzieci i młodzież w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po 

dokonaniu w dniu 30.08.2012r. wizytacji w Schronisku dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi przy ul. 

Orkana w Katowicach Komisja wnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie w 

projekcie budżetu Miasta Katowice na 2013 rok środków finansowych na dodatkowe miejsca dla 

matek z dziećmi. 

  

 Komisja Polityki Społecznej gościła na posiedzeniach:  dr Narcyza Wrześniewskiego 

właściciela NZOZ „Epione”, spotkała się z członkami Zespołu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i 

Promocji Zdrowia w Katowicach: dr.Bogdanem Michalskim, prof.Januszem Bohosiewiczem, dr 

Jarosławem Derejczykiem i prof.Krystynem Sosadą.   

  

Id: FDA2BE31-5635-42EF-9399-2709271F3E85. Podpisany Strona 20



   Komisja wytypowała radną Krystynę Panek do wizytacji kolonii letnich dla dzieci, 

podopiecznych MOPS, współfinansowanych przez Miasto Katowice, zorganizowanych w 

miejscowości Murzasihle k/Zakopanego. 

   

Protokoły Komisji wraz  z  wystosowanymi opiniami  i wnioskami  znajdują się do wglądu 

w Biurze Rady Miasta (BRM.0012.6.1-14.2012). 

            

Helena Hrapkiewicz 

 

Przewodnicząca 

Komisji Polityki Społecznej 
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Katowice, dnia 2.01.2013 r. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska 

Rady Miasta Katowice za 2012 rok. 

 

Skład osobowy Komisji Infrastruktury i Środowiska nie uległ zmianie w 2012 roku. W 

okresie sprawozdawczym członkowie Komisji, realizując  plan pracy Komisji przyjęty 

uchwałą nr XVII/363/11 z dnia 21.12.2011r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Miasta Katowice i planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012, 

uczestniczyli w 12 posiedzeniach planowych, w tym w 3 wyjazdowych (maj-Nadleśnictwo 

Katowice Hamerla; czerwiec-Plac Budnioka, Dolina Zaczarowanych Zabaw w Dolinie 3 

Stawów; październik-KWK „Wujek”). 

W dniu 28.12.2012 r. odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska, 

zwołane w związku z pismem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie  zaopiniowania 

projektów uchwał w sprawie uchwalenia ‘Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich 

Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice, na lata 2012-2013 - korekta w zakresie roku 

2013’oraz w sprawie zatwierdzenia ‘Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków dla miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2013r. do 31 stycznia 

2014r.’przedstawionych przez Katowickie Wodociągi S.A.  

 

Frekwencja Radnych: Stefan Gierlotka-1 nb, Michał Jędrzejek-2 nb, Maria Sokół-5 

nb, Adam Warzecha -1 nb, Magdalena Wieczorek-1 nb, Witold Witkowicz-2 nb, Józef 

Zawadzki-2 nb. Marek Chmieliński, Mariusz Skiba 100% obecności.  

Frekwencja na posiedzeniach kształtowała się na poziomie 83 % .   

 

Najważniejsze tematy poruszane na Komisji wynikały  z planu pracy  oraz  ze spraw 

zleconych przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, dotyczyły:  

 

 opiniowania wykonania budżetu Miasta Katowice za 2011 rok oraz uchwalenia projektu 

budżetu Miasta Katowice na 2013 rok, 

 opiniowania sprawozdania z realizacji w 2011r. ‘”Programu ochrony środowiska przed  

hałasem dla miasta Katowice”, 

 opiniowania ‘’Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na 

lata 2012-2016”, za 2011r. 

 opiniowania sprawozdania z realizacji ‘’Programu niskiej emisji w mieście Katowice dla 

obiektów indywidualnych w l.2009-11, oraz kontynuacji działań w tym obszarze, 

 rozpoczęcia przebudowy strefy Rondo-Rynek, 

 inicjatywy uchwałodawczej Radnych Klubu Platforma  Obywatelska RP w Radzie Miasta 

Katowice dotyczącej podjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

z dnia 30 stycznia 2013 r.
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nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych w 

obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji, 

 opiniowania sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 

2011r. na zadania związane ze zmianą ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 

odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w 

budynkach/ lokalach mieszkalnych). 

 powołania Zespołu Radnych w składzie Magdalena Wieczorek i Józef  Zawadzki  do 

przeprowadzenia kontroli list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na 

czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w roku 2012 (lipiec), 

 powołania Zespołu Radnych w składzie  j.w. do przeprowadzenia kontroli list osób 

opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka i inne placówki wychowawcze, 

oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 

(listopad) . 

 

W związku z wdrożeniem od 1.01.2013 r. na terenie Miasta Katowice znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w miesiącu kwietniu 2012r. Komisja 

Infrastruktury i Środowiska otrzymała od Prezesa MPGK Katowice informacje na temat stanu 

przygotowań Miasta Katowice do spełnienia wymogów ustawowych w zakresie gospodarki 

odpadami; w miesiącu październiku Komisja otrzymała projekty uchwał  związane z 

przejęciem  władztwa przez Gminę Katowice nad odpadami komunalnymi. W wyniku 

głosowania w miesiącu grudniu Komisja zaopiniowała negatywnie pakiet uchwał 

śmieciowych. 

 

WNIOSKI KOMISJI  INFRASTRUKTURY  I ŚRODOWISKA SKIEROWANE DO 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE: 

1. wniosek o wstrzymanie decyzji dotyczącej rozpoczęcia prac przebudowy Rynku do 

czasu rozwiązania problemów komunikacyjnych w centrum miasta, m.in. na linii 

północ-południe. 

2. wniosek o przeanalizowanie  możliwości wykonania infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej ulic: Przodowników, Przekopowej Dolnej , Kombajnistów. 

3. wniosek do projektu budżetu Miasta Katowice na 2013 rok w sprawie rozważenia 

możliwości realizacji zadań: tworzenie kolejnych wybiegów dla psów, instalacje 

monitoringu na placach zabaw, remont placu zabaw na Zadolu na wzór ‘’Doliny 

Zaczarowanych Zabaw w Dolinie 3 Stawów. 

4. wniosek o zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta Katowice na 2013 rok środków 

finansowych na nawierzchnie i chodniki ulic: Przekopowa Dolna, Kombajnistów i 

Załęska oraz rozpoczęcie robót przy modernizacji ulicy 73 Pułku Piechoty. 

5. wniosek o rozważenie możliwości zwiększenia niewygasających środków 

finansowych w budżecie Miasta Katowice na rok 2013 na remonty mieszkań 

realizowane przez KZGM w Katowicach. 

6. wniosek o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. wniosek o dokonanie prywatnego audytu kosztów. 
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8. wniosek o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. 

9. wniosek o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Komisja Infrastruktury i Środowiska wydała 49 opinii  do  projektów uchwał, z których 5 

dotyczyło skarg mieszkańców na działania KZGM i Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Goście zewnętrzni na posiedzeniach Komisji Infrastruktury i Środowiska: 

Operatorzy telefoniczni:  Marian Kabik  Telekomunikacja Polska,  Wojciech Bartuś Zakład 

Telekomunikacji Kolejowej, Mariusz Chełminiak  Netia S.A.,  Maciej Kulesza ATM S.A., 

Marek Mleczko  Śląskie Sieci Światłowodowe Gliwice,  Jerzy Litwiński PTK Centertel; 

Wadze Aeroklubu Śląskiego: Jarosław Szołtysek, Jerzy Janusz,  Michał Tomanek;  

Nadleśniczy  Tadeusz Norman;  Adrian Brol  KHW S.A., Przewodniczący Rad Jednostek 

Pomocniczych: Andrzej Najdrowski (Ligota-Panewniki), Marek Wolf (Szopienice-

Burowiec), Jan Broda (Murcki),  Krzysztof Beczała (Zarzecze),  Eugeniusz Wiatrak 

(Podlesie), Bernard Uszok (Kostuchna),  Marek Nowara (Wełnowiec); Barbara i Henryk 

Spyra  ‘’Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-Spyra, Dariusz Hura Kancelaria Prawna 

‘’Katarzyna Żyglicka i Wspólnicy’’; KZK GOP Krzysztof Sobański, Grzegorz  Rutkowski; 

PKM:  Helena Ulanowska, Paweł Cyganek; TRAMWAJE ŚLĄSKIE: Bolesław Knapik, 

Szczepan Wodniok; KWK ”WUJEK” Karol Grzybek, Wacław Brach; KHW S.A. Konrad 

Kornowski. Wacław Kmiecik - Rada Nadzorcza SM  „Załęska Hałda”, Jerzy Karge Prezes 

SM „Załęska Hałda”, Tadeusz Ramski Wspólnota Mieszkańców ul.Roździeńskiego 98, 

Marek Bujoczek Zastępca Prezesa SM „Silesia”, Bernard Staręga SM „Piast”, Aleksander 

Orszulik SM „Piast”, Lidia Grodowska SM im.I.J.Paderewskiego, Krystyna Piasecka Prezes 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojciech Olejniczak KSM.  

  

Protokoły Komisji wraz  z  wystosowanymi opiniami  i wnioskami  znajdują się do wglądu w 

Biurze Rady Miasta (BRM.0012.7.1-13.2012). 

            

Magdalena Wieczorek 

 

Przewodnicząca 

Komisji Infrastruktury i Środowiska 
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Rada Miasta Katowice 

Komisja Rozwoju Miasta 

Katowice, 22.01.2013 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROZWOJU MIASTA 

RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2012 ROK 
 

 

 Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta Katowice  nr II/10/10 z dnia 13 grudnia 2010 

r. powołana została Komisja Rozwoju Miasta, a na podstawie uchwały Rady Miasta 

Katowice  nr II/11/10 ustalono jej skład osobowy, który przedstawiał się następująco: 
 

1. Bożena Rojewska – przewodnicząca Komisji 

2. Daria Kosmala – wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Józef Kocurek – wiceprzewodniczący Komisji 

4. Jerzy Dolinkiewicz 

5. Arkadiusz Godlewski 

6. Krystyna Panek  

7. Piotr Pietrasz 

8. Tomasz Szpyrka 

9. Stanisława Wermińska 

10. Stanisław Włoch 

11. Andrzej Zydorowicz 
 

 W wyniku podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały nr IV/28/11 z dnia 14 

stycznia 2011 r.  do składu Komisji powołani zostali: radny Marek Chmieliński w miejsce 

radnego Jerzego Dolinkiewicza, radny Stefan Gierlotka w miejsce radnej Stanisławy 

Wermińskiej oraz radny Wiesław Mrowiec w miejsce radnej Krystyny Panek. W wyniku 

podjęcia wymienionej wcześniej uchwały skład Komisji Rozwoju Miasta wyglądał 

następująco: 

  

1. Bożena Rojewska – przewodnicząca Komisji 

2. Daria Kosmala  wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Józef Kocurek – wiceprzewodniczący Komisji 

4. Marek Chmieliński 

5. Arkadiusz Godlewski 

6. Wiesław Mrowiec 

7. Piotr Pietrasz 

8. Tomasz Szpyrka 

9. Stefan Gierlotka 

10. Stanisław Włoch 

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/707/13
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11. Andrzej Zydorowicz 
 

 W dniu 28 marca 2011 r. Rada Miasta Katowice uchwałą nr VII/87/11 powołała do 

składu Komisji Rozwoju Miasta radnego Jerzego Forajtera, lecz na następnej Sesji Rady 

Miasta Katowice w dniu 18.04.2011 podjęła uchwałę nr VIII/116/11 uchylającą uchwałę nr 

VII/87/11 z 28.03.2011 r. 

 Następnie w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr 

VIII/117/11 stwierdzającą, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Józefa Kocurka 

na jego miejsce wstępuje Pan Michał Jędrzejek.  

 Kolejna zmiana w składzie osobowym Komisji Rozwoju Miasta nastąpiła na mocy 

uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/  /11 z dnia 21 grudnia 2011 r.  W wyniku podjęcia 

wymienionej uchwały do składu Komisji Rozwoju Miasta, w miejsce radnego Tomasza 

Szpyrki wstąpił radny Tomasz Godziek. 

Następnie w dniu 25 stycznia 2012 r. Rada Miasta Katowice uchwałą Nr XVIII/386/12 

powołała do składu Komisji radnego Jerzego Forajter. 

 W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice, 

Komisja Rozwoju Miasta działa do chwili obecnej w następującym składzie osobowym: 

 

1. Bożena Rojewska – przewodnicząca Komisji 

2. Daria Kosmala – wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Michał Jędrzejek – wiceprzewodniczący Komisji 

4. Marek Chmieliński 

5. Jerzy Forajter  

6. Arkadiusz Godlewski 

7. Wiesław Mrowiec 

8. Piotr Pietrasz 

9. Tomasz Godziek 

10. Stefan Gierlotka 

11. Stanisław Włoch 

12. Andrzej Zydorowicz 
 

Opracowany przez Komisję Rozwoju Miasta plan pracy na 2012 rok przyjęty został w dniu 

21.12.2011 r. uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XVII/363/11 w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2012. 

 

 Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Katowice planem pracy, Komisja 

Rozwoju Miasta w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 12 planowanych posiedzeń,   

w tym  10 stacjonarnych i 2posiedzenia wyjazdowe. Na posiedzeniach Komisji Rozwoju 

Miasta odbytych w 2012 roku wyczerpano zakres uchwalonego przez Radę Miasta 

Katowice planu pracy.   

 Na posiedzeniach członkowie Komisji dyskutowali na tematy poruszane na 

posiedzeniach Komisji, a także w oparciu o materiały dostarczone wszystkim członkom 

Komisji, wyjaśniano z udziałem zaproszonych gości, wątpliwości w zakresie przedmiotu 

będącego tematem obrad, a następnie formułowano wnioski do Prezydenta Miasta 

Katowice. 

 W okresie sprawozdawczym Komisja Rozwoju Miasta wystąpiła z 5 wnioskami do 

Prezydenta Miasta Katowice oraz wydała 26 opinii w tym 3 opinie dotyczące budżetu i 1 
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opinie dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2013 rok. Komisja uzyskała odpowiedzi 

od adresatów wniosków dotyczących planowanych lub podjętych działań dotyczących 

tematów zgłaszanych we wnioskach wystosowanych przez Komisję. Ponadto spośród 

członków Komisji powołany został zespół do rozpatrzenia skargi mieszkańca Katowic. 

 Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta w 2012 roku 

wyniosła 93,7 %. 
 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta 

w 2011 roku zawarte jest w protokołach Komisji (BRM.0012.8.14.2012.ŁB - 

BRM.0012.8.12.2012.ŁB). 

Protokoły Komisji wraz z wystosowanymi wnioskami do Prezydenta Miasta Katowice         

i Przewodniczącego Rady Miasta znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

 
                                                                                    
 

Przewodnicząca 

Komisji Rozwoju Miasta 

 

Bożena Rojewska 
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