
UCHWAŁA NR LVI/1333/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 r. 
oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 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 2013r., poz. 594, 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 
6007, z późn zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 r., stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 r., 
stanowiące załączniki nr 2-10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Marek Chmieliński
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Katowice, 22 października 2014r.                                                              

 

Sprawozdanie z pracy 

Rady Miasta Katowice 

w kadencji 2010- 2014r.  

 

W trakcie kadencji 2010-2014  Rada Miasta Katowice obradowała na 55 

sesjach, z których  3 miały charakter uroczysty: 

1/ IX sesja w dniu 12 maja 2011r., w trakcie której przyznano Jego Ekscelencji 

Księdzu Arcybiskupowi dr Damianowi  Zimoniowi  Metropolicie 

Katowickiemu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”, 

2/ XXII sesja w dniu 17 maja 2012r., w trakcie której przyznano Panu 

Profesorowi Jerzemu Buzkowi tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”, 

3/  XXXII sesja w dniu 10 stycznia 2013r., w trakcie której przyznano Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi tytuł „Honorowy 

Obywatel Miasta Katowice”.    
 

W trakcie kadencji  Rada Miasta Katowice podjęła  1300 uchwał, w tym 

55  z zakresu  planowania  przestrzennego,  88 w sprawie nadania nazw ulicom,  

placom i skwerom w Katowicach oraz 127 w sprawach skarg  

i wniosków mieszkańców.  

Absolutorium  dla  Pana  Prezydenta z wykonania budżetu  udzielane  

było  każdorazowo w okresie kadencji, podobnie jak  corocznie uchwalano 

budżet na kolejny rok kalendarzowy. 

Rada Miasta Katowice wysłuchała i przyjęła coroczne sprawozdania:  

- z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

- szczególnie  z realizacji „Programów Centrum Aktywności Lokalnej” 

- prozdrowotnych z realizacji „Strategii Miasta Katowice wynikającej  

z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”,  

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

na lata 2007-2013”,  

- z realizacji szeregu programów prospołecznych, jak „Miejskiej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych” , 

-  z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, 

- z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

-  z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi”, 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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- z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-

2014”, 

- z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014”,  

- z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”,  

- z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

- z realizacji  programu: „Nas troje i więcej”,  

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

kolejne lata kadencji, 

- z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury 

fizycznej”. 

 

Spośród podjętych w okresie sprawozdawczym uchwał na szczególną 

uwagę zasługują uchwały w sprawach: 

- przyjęcia „Strategii Promocji Katowic”,  

- wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod 

nazwą „Lokal na kulturę”,  

- wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”,  

- wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki 

społecznej „Aktywni Seniorzy”,  

- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji obywatelskich z mieszkańcami 

miasta Katowice,  

- przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022”,  

- powołania Rady Seniorów Miasta Katowice,  

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wysłuchania publicznego przez Radę 

Miasta Katowice. 

W trakcie mijającej kadencji uchwalono strategiczny dokument z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, tzn. „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta”. 

 

 Zgodnie z procedurą, w roku 2011 dokonano wyborów ławników do Sądu 

Rejonowego  Katowice- Wschód, Sądu Rejonowego Katowice- Zachód, jak 

również  do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2012-2015. 

 Do niewątpliwych sukcesów mijającej kadencji należy zaliczyć powołanie 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice oraz lawinowy wzrost ilości Rad 

Jednostek Pomocniczych.   

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

Katowice, natomiast w dniu 31 marca 2014r. rozpoczęła się II kadencja tego, 

powołanego przez Radę Miasta Katowice,  gremium.  

W okresie kadencji przeprowadzono wybory do 11 istniejących  

i obecnie działających na terenie miasta Jednostek Pomocniczych: nr 6 Ligota-

Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, nr 13 Bogucice, 

Id: 278FACFE-C30E-41AE-9E17-9A688EF12C74. Podpisany Strona 3



3 

 

nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 16 Janów- Nikiszowiec, nr 18 Murcki, nr 19 

Piotrowice-Ochojec, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna, nr 22 Podlesie.  

1 marca 2015r. planowane jest przeprowadzenie wyborów do: Jednostki 

Pomocniczej nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 

Giszowiec.  

Kolejnym sukcesem jest wypracowanie procedur i wdrożenie budżetu 

obywatelskiego.  

 

 W okresie kadencji radni złożyli   2245  interpelacji i  wniosków, a  także  

szereg zapytań, zawartych w protokołach sesyjnych.  

 

 Rada wysłuchiwała na sesji osoby spoza Rady, co umożliwiało pełną 

prezentację stanowisk stron i gwarantowało przejrzystość procedowania. 

  

W okresie kadencji nastąpiły zmiany w składzie Rady Miasta Katowice.  

W roku 2010 wygaszony został mandat Pana Radnego Piotra Uszoka, Pani 

Radnej Krystyny Siejnej i Pana Radego Michała Lutego.  

Zatem  w trakcie roku 2011 w składzie osobowym Rady doszło do kilku zmian:  

- w styczniu uzupełniono skład Rady Miasta o następujących Panów Radnych: 

Marka Chmielińskiego, Stefana Gierlotkę i Wiesława Mrowca.  

- w kwietniu w miejsce Pana Radnego Józefa Kocurka wstąpił Pan Radny 

Michał Jędrzejek, 

- w listopadzie w miejsce Pani Radnej Ewy Kołodziej wstąpił Pan Radny 

Tomasz Godziek, 

- w grudniu w miejsce Pani Radnej Ewy Kołodziej na Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Katowice został wybrany Pan Radny Stanisław Włoch.  

 W roku 2013  nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice, na stanowisku Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice 

oraz zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice. 

 Średnia frekwencja na sesjach kształtowała się na poziomie 95% 

Natomiast w komisjach stałych Rady Miasta frekwencja kształtowała się na 

poziomie 87,6%. 

 

Na podstawie doświadczeń mijającej kadencji można sformułować kilka uwag 

dotyczących sugerowanych działań Rady kolejnej kadencji, a mianowicie 

zastanowić się czy m.in.  

- należy sformalizować, w ramach uchwały Rady Miasta, procedurę uchwalania 

budżetu, sposób przekazywania kwot i uchwalanie  budżetów Rad Jednostek 

Pomocniczych,  

- zwiększyć kompetencje Rad Jednostek Pomocniczych, szczególnie 

wypracować realizację ich statutów, 

- rozważyć wprowadzenie jednoczesnych wyborów do wszystkich  działających 

Rad Jednostek wraz z powołaniem nowych,  
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- zakończyć opracowanie studium historyczno-heraldycznego, co pozwoli na 

zmiany statutowe i opracowanie insygniów Miasta, w tym sztandaru miasta, 

- dążyć do dalszej elektronizacji działań Rady, tak w sferze sprzętowej, jak  

i programowej, w tym modernizacji sali sesyjnej,  

- większego wykorzystania portali społecznościowych, jak i mediów 

tradycyjnych dla informowania mieszkańców o pracach Rady i Komisji,  

- dopracowanie procedur związanych z budżetem obywatelskim.  

 

„Kończąc moje wystąpienie w tym punkcie, chcę bardzo gorąco podziękować  

w imieniu Pań i Panów Radnych za współpracę w mijającej kadencji 

- Panu Prezydentowi, Wiceprezydentom, Panu Sekretarzowi Miasta, Pani 

Skarbnik Miasta, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta, kierownikom 

miejskich jednostek organizacyjnych, radom jednostek pomocniczych, 

komendantowi Policji i Straży Miejskiej. 

W szczególny sposób dziękuję Naczelnikowi i pracownikom Biura Rady 

Miasta. 

Wszystkim  tu  wymienionym i innym, z którymi przyszło nam współpracować  

w tej kadencji składam jeszcze raz szczególne podziękowania.  

Słowa podziękowania kieruję do Pan i Panów Radnych za pracę, trud  

i zaangażowanie w pełnieniu funkcji radnego VI kadencji.  W szczególności 

dziękuję przewodniczącym komisji i wiceprzewodniczącym Rady za pomoc  

w kierowaniu pracami Rady i komisji. Nie od rzeczy będzie tutaj wspomnieć, że 

przez połowę kadencji ster rządów sprawował w Radzie Pan Przewodniczący 

Arkadiusz Godlewski, za co niniejszym składam, w imieniu Rady, słowa 

podziękowania.  

Dziękuję wszystkim Państwu Radnym za wysoką kulturę w prowadzeniu 

dyskusji, za dążenie do konsensusu, za kierowanie się zawsze nadrzędnym 

interesem Miasta i jego mieszkańców. 

I na koniec, tak zupełnie od siebie 

- pełnienie funkcji przewodniczącego Rady było dla mnie nie tylko ogromnym 

zaszczytem,  ale także,  dzięki Wam, powodem do dumy. I za to dziękuje Wam 

najbardziej…”  

 
   

Id: 278FACFE-C30E-41AE-9E17-9A688EF12C74. Podpisany Strona 5



 1 

 

 

 

 

 

Katowice, 30.09.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA KATOWICE  

VI KADENCJI - 2010-2014  
 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Katowice powołana została uchwałą Rady Miasta 

Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. W skład Komisji weszło wówczas 7 radnych. 

 

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.   

 

W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice – 

Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie osobowym: 

 

Przewodniczącym Komisji wybrany został radny Witold Witkowicz, 

Wiceprzewodniczącą - radna Stanisława Wermińska, Sekretarzem – radna 

Barbara Wnęk. 

Oprócz wyżej wymienionych członków do składu Komisji weszli radni: 

 Marek Chmieliński 

 Dariusz Łyczko 

 Magdalena Wieczorek 

 Andrzej Zydorowicz 

 

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 przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXV/764/13 z dnia 27 

marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz 

ustalenia jej składu osobowego ze składu  Komisji odwołani zostali: radna Magdalena 

Wieczorek oraz radny Marek Chmieliński. Do składu Komisji powołana została radna 

Krystyna Panek, natomiast Przewodniczącym Komisji został radny Dariusz Łyczko,                                       

a Wiceprzewodniczącym Komisji został jej dotychczasowy Przewodniczący radny 

Witold Witkowicz. 

 

W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice – 

Komisja Rewizyjna działa do chwili obecnej w następującym składzie osobowym: 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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 Dariusz Łyczko                        Przewodniczący Komisji 

 Witold Witkowicz         Wiceprzewodniczący Komisji 

 Stanisława Wermińska        Wiceprzewodnicząca Komisji 

 Barbara Wnęk         Sekretarz Komisji 

 Michał Jędrzejek 

 Krystyna Panek 

 Andrzej Zydorowicz 
 

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o „Statut Miasta 

Katowice” oraz „Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice”. 
 

Opracowane przez Komisję Rewizyjną plany pracy co roku przyjmowane były 

uchwałami Rady Miasta Katowice : 

 

 2011 – uchwałą Nr V/46/11Rady Miasta Katowice z dnia 31.01.2011 r. 

 2012 – uchwałą Nr XVII/363/11  Rady Miasta Katowice z dnia 21.12.2011 r. 

 2013 – uchwałą Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012 r. 

 2014 – uchwałą Nr XLIII/1019/13Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  
 

Komisja Rewizyjna odbyła  w okresie sprawozdawczym w latach 2006-2010   

44 posiedzenia, w tym w roku: 

 

 2011 – 12 posiedzeń,  

 2012 – 12 posiedzeń, 

 2013 – 11 posiedzeń, 

 2014 – 9 posiedzeń. 
 

Frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w poszczególnych 

latach kształtowała się następująco : 

 

 2011 – 89,2   %, 

 2012 – 91,6   %, 

 2013 – 96,3   %, 

 2014 – 84,1     %,  
 

Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w czasie całej 

kadencji 2006 – 2010 wyniosła 90,3%. 

 

Na posiedzeniach Komisji wyczerpano zakres planów pracy uchwalanych przez Radę 

Miasta na poszczególne lata. 

 

W okresach pomiędzy posiedzeniami  wyznaczone zespoły robocze – radnych – 

członków Komisji Rewizyjnej  przeprowadzały kontrole w jednostkach 

organizacyjnych ujętych w planach pracy. 
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Na posiedzeniach referowano wyniki kontroli a także, w oparciu o materiały 

dostarczone wszystkim członkom Komisji, wyjaśniano z udziałem osób zaproszonych, 

wątpliwości w zakresie przedmiotu kontroli, a następnie formułowano wnioski do 

Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.  

 

W okresie VI kadencji w latach 2010 -2014 Komisja Rewizyjna wystąpiła z 36 

wnioskami do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz wydała 

74 opinie. 

 

Ilość wniosków i opinii wypracowanych i wystosowanych przez Komisję do 

Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta w poszczególnych latach 

kształtowała się następująco - w roku: 

 

 2011 – 4 wnioski i 18 opinii ( 2 opinie budżetowe, 14 opinii do skarg, 2 opinie 

dotyczące przyjęcia planu pracy Komisji na lata 2011 i 2012) 

 

 2012 – 16 wniosków i 19 opinii  (w tym 2 opinie dotyczące budżetu, 16 opinii 

do skarg i 1 opinia dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2013 rok). 

 

 2013 – 5 wniosków i 22 opinie (w tym 2 opinie dotyczące budżetu, 19 opinii 

do skarg oraz  1 opinia dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2014 rok). 

 

 2014 – 11 wniosków i 15 opinii ( 2 opinie budżetowe, 12 opinii do skarg, 1 

opinia dotycząca przyjęcia  sprawozdania z pracy Komisji w kadencji 2010-

2014) 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi od adresatów wniosków dotyczących planowanych lub 

podjętych działań dotyczących tematów zgłaszanych we wnioskach wystosowanych 

przez Komisję. 
 

Komisja Rewizyjna wydała 4 pozytywne opinie do wykonania budżetu miasta 

Katowice  w latach VI kadencji Rady Miasta Katowice i wystąpiła ze stosownymi 

wnioskami o udzielenie Prezydentowi  Miasta absolutorium w poszczególnych latach 

kadencji: 

 

 Komisja wydała  pozytywną  opinię do  wykonania budżetu miasta 

Katowice za rok 2010 rok (opinia BRM.0012.1.6.2011.ŁB z dn.14.06.11 r.) 

oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta 

absolutorium za 2010 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2011.ŁB z dn.14.06.11 r.) 

 

 Komisja wydała  pozytywną  opinię do  wykonania budżetu miasta 

Katowice za rok 2011 rok (opinia BRM.0012.1.6.2012.ŁK z dn. 12.06.12 r.) 

oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta 

absolutorium za 2011 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2012.ŁK z dn. 12.06.12 r.) 
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 Komisja wydała  pozytywną  opinię do  wykonania budżetu miasta 

Katowice za rok 2012 rok   (opinia BRM.0012.1.6.2013.ŁB z dn. 12.06.13 r.) 

oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta 

absolutorium za 2012 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2013.ŁB z dn. 12.06.13 r.)  

 

 Komisja wydała  pozytywną  opinię do  wykonania budżetu miasta 

Katowice za rok 2013 (opinia BRM.1.5.2014.ŁB z dn. 16.05.14 r.) oraz 

wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta 

absolutorium za 2013 rok (wniosek BRM.1.5.2014.ŁB z dn. 16.05.14 r.) 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrywała  61 skarg. Komisja przekazała 

stanowisko dotyczące rozpatrywanych skarg do Przewodniczącego Rady Miasta          

i Prezydenta Miasta Katowice w formie opinii. 
 

Szczegółowe omówienia zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej 

zawarte są w protokołach Komisji (Nr BRM.0012.1.1.2011-BRM.0012.1.44.2014). 

Protokoły z posiedzeń Komisji wraz z treścią wystosowanych wniosków do 

Prezydenta Miasta Katowice jak i Przewodniczącego Rady Miasta znajdują się w 

Biurze Rady Miasta oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Katowice. 
 

 

    

                                                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                                                                         Rady Miasta Katowice 

 

                                                                                                 Dariusz Łyczko 
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Katowice, dnia 28 października 2014 r. 

 

Sprawozdanie z działalności  

Komisji Organizacyjnej  

Rady Miasta Katowice 

za okres kadencji 2010-2014 
 

Od początku VI kadencji Rady Miasta Katowice do dnia 27 marca 2013 r. skład osobowy 

Komisji Organizacyjnej ustalony uchwałą nr II/11/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. przedstawiał 

się następująco: 

 

1. Arkadiusz Godlewski - Przewodniczący Komisji 

2. Jerzy Forajter - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Adam Warzecha - Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Ewa Kołodziej - Wiceprzewodnicząca Komisji 

5. Jerzy Dolinkiewicz 

6. Piotr Pietrasz 

7. Tomasz Szpyrka 

 

Funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji powierzono w uchwale Rady 

Miasta Katowice II/12/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr 

VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. do składu osobowego Komisji został powołany Marek 

Chmieliński, ale Rada Miasta Katowice uchwałą nr VIII/116/11 dnia 18 kwietnia 2011 r. 

uchyliła ten akt. 

Ponadto Rada Miasta Katowice uchwałą nr XV/257/11 z dnia 26 października 2011 r. 

stwierdziła wygaśniecie mandatu Wiceprzewodniczącej Komisji Ewy Kołodziej z dniem 21 

października 2011 r. Ostatecznie ze składu osobowego Komisji został odwołany ponadto 

Tomasz Szpyrka, a miejsce Ewy Kołodziej zajął Stanisław Włoch wybrany jednocześnie 

Wiceprzewodniczącym Komisji, co zostało stwierdzone przez Radę Miasta Katowice 

uchwałami odpowiednio nr XVII/335/11 i nr XVII/336/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Od dnia 27 marca 2013 r. do końca bieżącej kadencji - zgodnie z uchwałami Rady Miasta 

Katowice nr XXXV/765/13 i nr XXXV/766/13 - skład osobowy i przewodniczenie ww. 

Komisją przedstawiały się natomiast następująco: 

 

1. Jerzy Forajter - Przewodniczący Komisji 

2. Marek Chmieliński - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Adam Warzecha - Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Stanisław Włoch 

5. Jerzy Dolinkiewicz 

6. Piotr Pietrasz 

 

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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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. z późn zm.. w sprawie powołania komisji 

stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania. 

 

Komisja Organizacyjna w roku 2011 odbyła 12 posiedzeń (28 stycznia 2011 r., 25 lutego 

2011 r., 25 marca 2011 r., 14 kwietnia 2011 r., 27 maja 2011 r., 21 czerwca 2011 r,, 26 lipca 

2011 r,, 2 września 2011 r., 27 września 2011 r. 25 października 2011 r., 29 listopada 2011 r. i 

20 grudnia 2011 r.). 

Na ww. posiedzeniach podjęła 81 wniosków wydała 69 opinii. 

Frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła 92,80%. 

 

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%. 

 

Komisja Organizacyjna w roku 2013 odbyła 11 posiedzeń (w dniach: 29 stycznia 2013 r., 5 

marca 2013 r., 26 marca 2013 r., 23 kwietnia 2013 r., 28 maja 2013 r., 25 czerwca 2013 r., 29 

lipca 2013 r., 10 września 2013 r., 29 października 2013 r., 26 listopada 2013 r., i 17 grudnia 

2013 r.). 

Na ww. posiedzeniach podjęła 51 wniosków i wydała 61 opinii. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji wynosiła 94,44%. 

 

Komisja Organizacyjna w roku 2014 odbyła 10 posiedzeń (w dniach: 4 lutego 2014 r., 25 

lutego 2014 r., 25 marca 2014 r., 29 kwietnia 2014 r., 27 maja 2014 r., 17 czerwca 2014 r., 29 

lipca 2014 r., 9 września 2014 r., 14 października 2014 r. i 28 października 2014 r.). 

Na ww. posiedzeniach podjęła 58 wniosków i wydała 48 opinii (do 28 października 2014 r.). 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji w kadencji 2010-2014 wynosiła ogółem 94,44 %. (do 

28 października 2014 r.) 

 

Ogółem w kadencji 2010-2014 frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 94,03 %. 

 

Wśród ważniejszych spraw, którymi zajmowała się Komisja Organizacyjna w bieżącej 

kadencji, były: 

- opiniowanie projektów  uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miasta  

- opiniowanie projektów uchwał w sprawie powołania Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, 

nr 12 Koszutka, nr 13  Bogucice, nr 14 Dąbrówka Mała, nr 16 Janów-Nikiszowiec, nr 17 

Giszowiec oraz nadania Statutów tym Jednostkom Pomocniczym 

- opiniowanie projektów uchwał w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek 

Pomocniczych miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, nr 6 

Ligota-Panewniki, nr 8 Os. Witosa, nr 13 Bogucice, nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 16 Janów-

Nikiszowiec, nr 18 Murcki, nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna i nr 22 Podlesie 

- opiniowanie projektów uchwał dot. skarg wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, 
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- opiniowanie propozycji dotyczących desygnowania radnych do rad i komisji powoływanych 

przez Prezydenta Miasta Katowice, 

- 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 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami miasta Katowice 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy powołania Rady Seniorów 

Miasta Katowice 

-zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wysłuchania 

publicznego przez Radę miasta Katowice 

-zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Katowice 

Komisja Organizacyjna zajmowała się również organizowaniem współdziałania Rady z 

funkcjonującymi w mieście jednostkami pomocniczymi.  

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

 Skład Zespołu - ustalony pierwotnie przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta 

Katowice na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010 r. - przez cały okres kadencji Rady Miasta 

Katowice 2010-2014 przedstawiał się następująco: 

 

 - Jerzy Dolinkiewicz         - Przewodniczący Zespołu 

 - Piotr Pietrasz      

 - Adam Warzecha 

 

W posiedzeniach Zespołu brali również udział: Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

Katowice Pani Krystyna Siejna, Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach 

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

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice Pan Roman Buła, 

pracownicy Wydziału Budynków i Dróg oraz Wydziału Geodezji UMK, MZUiM w 

Katowicach, a także 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 

 

Zespół w kadencji 2010-2014  odbył  35 posiedzeń (8 w 2011 r., 9 w 2012 r., 9 w 2013 r. i 9 

w 2014 r.) Członkowie Zespołu przeprowadzali również wizje lokalne obiektów miejskich 

przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy. 

 

W wyniku, m. in. prac Zespołu w kadencji 2010-2014 r., Rada Miasta Katowice uhonorowała 

następujących patronów: 

- Richarda Holtzego - uchwała nr VI/57/11 z dnia 28 lutego 2011 r. 

- Tajną Organizację Nauczycielską - uchwała nr VIII/130/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

- Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - uchwała nr X/138/11 z dnia 30 maja 

2011 r. 

- Orlęta Lwowskie - uchwała nr XI/180/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

- Janusza Sidłę - uchwała nr XIII/218/11 z dnia 5 września 2011 r. 
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- Gustawa Holoubka - uchwała nr XIII/220/11 z dnia 5 września 2011 r. 

- Bożogrobców - uchwała nr XVI/296/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Tadeusza Zarańskiego - uchwała nr XVI/298/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Jeńców Ostaszkowa - uchwała nr XVI/299/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Michała Banasika - uchwała nr XVI/300/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Piotra Urbańczyka - uchwała nr XVI/301/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Tadeusza Michejdę - uchwała nr XVI/304/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

- Stefana Suberlaka - uchwała nr XVII/344/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- Stanisława Bareję - uchwała nr XVII/346/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- ks. Stanisława Maślińskiego - uchwała nr XVII/347/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- Augustyna Pająka - uchwała nr XVII/348/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- Męczenników Oświęcimskich - uchwała nr XVII/356/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- Księdza Rafała Grzondziela - uchwała nr XVII/361/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. 

- 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. 

- Policję Województwa Śląskiego - uchwała nr XXXIII/715/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. 

- Jacka Kaczmarskiego - uchwała nr XXXIII/717/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. 

- Drugi Pułk Pszczyński - uchwała nr XXXIII/718/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. 

- NSZZ Solidarność – uchwała nr XXXIII/719/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. 

- prof. Kornela Gibińskiego - uchwała nr XXXIV/749/13 z dnia 6 marca 2013 r. 

- Stanisława Wyspiańskiego - uchwała nr XXXIV/750/13 z dnia 6 marca 2013 r. 

- Romualda Mielczarskiego - uchwała nr XXXIV/751/13 z dnia 6 marca 2013 r. 

- Ofiary Miednoje - uchwała nr XXXVIII/865/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

- Generała Władysława Andersa - uchwała nr XXXVIII/866/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

- Tadeusza Dobrowolskiego - uchwała nr XXXIX/910/13 z dnia 30 lipca 2013 r. 

- Zofię Klimondę –uchwała nr XL/917/13 z dnia 11 września 2013 r. 

- prof. Jana Obrąpalskiego – uchwała nr XLIII/ 1017 /13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

- prof. Wilibalda Winklera - uchwała nr XLV/ 1046 /14 z dnia 5 lutego 2014 r. 

- Henryka Dulębę – uchwała nr XLVII/1110/14 z dnia 26 marca 2014 r. 

- prof. Waleriana Pańkę – uchwała nr XLVI/1116/14 z dnia 26 marca 2014 r. 
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- Wojciecha Kilara - uchwała nr L/1186/14 z dnia 28  maja 2014 r. 

- Świętego Jana Pawła II – zmiana nazwy dla placu i ulicy – uchwały nr LI/1221/14 z dnia 

18 czerwca 2014 r. i LII/1240/14 z dnia 30 lipca 2014 r.  

- Josepha von Eichendorffa – uchwała nr LIII/1256/14 z dnia 10 września 2014 r. 

- Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Tadeusza Dobrowolskiego – uchwała nr 

LIII/1260/14 z dnia 10 września 2014 r. 

- Nadgórników – uchwała nr LIII/1261/14 z dnia 10 września 2014 r. 

- Księdza Jana Machę – uchwała nr LV/ 1281/14 z dnia 15 października 2014 r. 

- Halinę Lerman -– uchwała nr LV/1280/14 z dnia 15 października 2014 r. 

Dzięki pracy Zespołu, Rada Miasta Katowice w latach 2011-2014  r. nadała również 

następujące nazwy obiektom miejskim: Pl. Katedralny (uchwała nr V/43/11 z dnia 31 

stycznia 2011 r.), ul. Szwedzka(uchwała nr VIII/131/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.), ul. 

Tylna Mariacka (uchwała nr X/137/11 z dnia 30 maja 2011 r.), Lasek Alfreda (uchwała nr 

X/139/11 z dnia 30 maja 2011 r.), Trasa im. Nikodema i Józefa Renców (zmieniająca 

uchwałę - uchwała nr XI/179/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.), Park Alojzego Budnioka 

(uchwała nr XIII/221/11 z dnia 5 września 2011 r.), Pętla Słoneczna i Pętla Brynowska 

(uchwała nr XIII/219/11 z dnia 5 września 2011 r.), ul. Chryzantem(uchwała nr XVI/295/11 

z dnia 30 listopada 2011 r.), ul. Babiego Lata (uchwała nr XVI/297/11 z dnia 30 listopada 

2011 r.), ul. Storczyków(uchwała nr XVI/302/11 z dnia 30 listopada 2011 r.), ul. 

Kawek(uchwała nr XVI/303/11 z dnia 30 listopada 2011 r.), ul. Sportowa(uchwała nr 

XVI/305/11 z dnia 30 listopada 2011 r.), ul. Węgierska(uchwała nr XVII/362/11 z dnia 21 

grudnia 2011 r.), ul. Agrestowa (uchwała nr XVIII/373/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.), Park 

Bolina (uchwała nr XIX/400/12 z dnia 29 lutego 2012 r.), ul. Bażantów – dla przedłużenia 

dotychczas istniejącego obiektu (uchwała nr XX/434/12 z dnia 28 marca 2012 r.), ul. 

Karpiowa (uchwała nr XX/449/12 z dnia 28 marca 2012 r.), Skwer Rybka (uchwała nr 

XXI/470/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.), Pętla na Łącznej oraz Pętla Tysiąclecie (uchwała 

nr XXIII/502/12 z dnia 30 maja 2012 r.), ul. Waniliowa (uchwała nr XXIV/528/12 z dnia 27 

czerwca 2012 r.), Pl. Podwyższenia Krzyża (uchwała nr XXV/561/12 z dnia 25 lipca 2012 r., 

która następnie została unieważniona przez Wojewodę Śląskiego), ul. Ułańska – dla 

przedłużenia dotychczas istniejącego obiektu (uchwała nr XXVIII/628/12 z dnia 31 

października 2012 r.), ul. Imbirowa (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. 

Bederowiecka (uchwała nr XXIX/666/12 z dnia 28 listopada 2012 r.), Park Bederowiec 

(uchwała nr XXX/689/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.), Pl. Podwyższenia Krzyża (uchwała nr 

XXXIII/716/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.), Skwer Koszycki (uchwała nr XXXIV/752/13 z 

dnia 6 marca 2013 r.), ul. Chodnikowa i ul. Ścianowa (uchwała nr XXXV/795/13 z dnia 27 

marca 2013 r.), ul. Ostrawska (uchwała nr XXXVIII/867/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.), 

Park w Dąbrówce (uchwała nr XXXIX/889/13 z dnia 30 lipca 2013 r.), ul. Milowicka 

(uchwała nr XXXIX/901/13 z dnia 30 lipca 2013 r.), Pasaż Europejski (uchwała nr 

XXXIX/902/13 z dnia 30 lipca 2013 r.), ul. Młyńska - poszerzenie obszaru - (uchwała nr 

XL/932/13 z dnia 11 września 2013 r.), ul. Olimpijska (uchwała nr XL/933/13 z dnia 11 

września 2013 r.), ul. Wąska (uchwała nr XLI/949/13 z dnia 30 października 2013 r.), Skwer 

Odrodzenia Państwa Polskiego (uchwała nr XLII/999/13 z dnia 27 listopada 2013 r.), ul. 

Relaksowa (uchwała nr XLII/988/13 z dnia 27 listopada 2013 r.), Skwer nad Ślepiotką 

(uchwała nr XLIII/1033/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.), ul. Sarnia (uchwała nr XLV/1047/14 z 

dnia 5 lutego 2014 r.), ul. Kochłowicka (uchwała nr XLVI/1082/14 z dnia 26 lutego 2014 r.), 

Pl. Przyjaciół z Miszkolca (poszerzenie obszaru placu) uchwała nr XLVII/1109/14 z dnia 26 

marca 2014 r., ul. Nowy Czekaj (uchwała nr XLVII/1111/14 z dnia 26 marca 2014 r., ul. 
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Akademicka (uchwała nr XLIX/1146/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., ul. Bankowa 

(poszerzenie obszaru ulicy) – uchwała nr LII/1239/14 z dnia 30 lipca 2014 r. 

Rada Miasta Katowice w VI kadencji podjęła również uchwałę w sprawie zniesienia nazw 

niektórych ulic położonym na terenie miasta Katowice (uchwała nr XXXVIII/884/13 z dnia 

26 czerwca 2013 r. –dot. ul. M. Luriego, Składowej, Komunalnej, Radlińskiej, 

Rudnickiej, Tęczowej, Kolorowej i Olchowej). 
Łącznie w VI kadencji  Rada Miasta Katowice podjęła 104 uchwały w sprawie nazewnictwa 

obiektów miejskich. 

W trakcie przygotowywania przez Prezydenta Miasta Katowice – po uzyskaniu wcześniejszej 

pozytywnej opinii Zespołu i Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice znajdują się 

projekty uchwał dot. m.in. następujących patronów:  Sławomira Skrzypka, Krystyny 

Bochenek, Franza Wincklera, Juliana Ordona (przedłużenie), prof. Jana 

Czochralskiego, Żołnierzy Wyklętych, Karlika z Kocyndra, Natalii Piekarskiej-Ponety, 

Husarii Polskiej, Antona Uthemanna, Janusza Zajdela i Józefa Mackiewicza. 

 

Przewodniczący dziękuje serdecznie wszystkim członkom Komisji Organizacyjnej, w 

szczególności członkom Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów, 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 

Rady Miasta Katowice 

 

 

Jerzy Forajter 
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  Katowice, dnia 09.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI BUDŻETU MIASTA RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 
Na mocy uchwały nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalony został 

skład osobowy Komisji Budżetu Miasta. Uchwałą nr II/12/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 

grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice na Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta wybrany został radny 

Marek Szczerbowski.  

 

W okresie sprawozdawczym skład Komisji ulegał zmianom.  

 

Na mocy uchwały nr IV/28/11 Rady Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2011 r. skład Komisji 

został uzupełniony o radną Elżbietę Zacher. Zmianie uległ również skład osobowy prezydium 

Komisji. Uchwałą nr IV/29/11 Rady Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2011 r. radna Elżbieta 

Zacher została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu Miasta. 

W wyniku podjęcia uchwały nr VII/87/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. skład 

Komisji Budżetu Miasta został uzupełniony o radnego Wiesława Mrowca. Uchwałą 

nr VIII/116/11 Rady Miasta Katowice z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwała nr VII/87/11 Rady 

Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. została uchylona.   

 

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 związku z podjęciem uchwały nr XXXV/766/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. w 

sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice, zmianie uległo prezydium Komisji. Pan radny Marek Szczerbowski został wybrany 

przewodniczącym Komisji, natomiast Pani radna Elżbieta Zacher oraz Pan radny Arkadiusz 

Godlewski zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Komisji Budżetu Miasta. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Budżetu 

Miasta liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Jerzy FORAJTER 

2. Arkadiusz GODLEWSKI – Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Helena HRAPKIEWICZ 

4. Daria KOSMALA 

5. Krystyna PANEK 

6. Mariusz SKIBA    

7. Marek SZCZERBOWSKI – Przewodniczący Komisji   

8. Tomasz SZPYRKA 

9. Barbara WNĘK 

10. Elżbieta ZACHER – Wiceprzewodnicząca Komisji  

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr V/46/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Budżetu Miasta.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 50 posiedzeniach w tym 6 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na konieczność przyjęcia „Opinii Komisji Budżetu Miasta 

do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice” oraz zaopiniowania dodatkowych 

projektów uchwał Rady Miasta Katowic. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres 

uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 89 %.  

 

Głównymi tematami prac Komisji w czasie trwania kadencji, były sprawy związane 

z gospodarką finansową miasta i jego jednostek organizacyjnych. Komisja podczas swoich prac 

szczególną uwagę zwracała na wykonanie budżetów w poszczególnych latach, projekty budżetów 

na lata kolejne, a także postęp prac nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego oraz budżetu 

partycypacyjnego. Ponadto Komisja zajmowała się sprawami związanymi 

z gospodarką mieniem miasta, w tym gospodarką nieruchomościami.  

 

Tematami cyklicznie analizowanymi przez Komisję Budżetu Miasta w omawianym okresie 

sprawozdawczym były: 

 prezentacja harmonogramu realizacji budżetu miasta w podziale na poszczególne kwartały 

roku budżetowego, 

 stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 5b 

i 6a), 

 analiza dochodów gminy z podatków i opłat lokalnych w tym analiza skuteczności 

windykacji w związku z zatrudnieniem nowych pracowników,  

 informacja o zmianach w budżecie wywołanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta 

w ramach jego kompetencji, 

 analiza możliwości poprawy efektywności gospodarowania finansami miasta (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), 

 analiza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań gminy, zlecanych 

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

 informacja o realizacji dochodów budżetu miasta według źródeł, 

 analiza dochodów z majątku gminy w latach 2010-2013 w 2014 roku oraz perspektywa na 

lata następne, 

 analiza wydatków na budownictwo mieszkaniowe w tym na remonty budynków 

komunalnych w latach 2010-2013 w 2014 roku oraz perspektywa na lata następne. 

 

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. 

 

Wątpliwości Komisji w omawianym okresie budziły wskaźniki ściągalności należności 

podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice, kryteria przydzielania środków 

finansowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących 
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zadania gminy oraz efektywność gospodarowania finansami miasta. Obawy Komisji 

w omawianym okresie budziło również obejmowanie i zbywanie akcji spółek prawa handlowego 

przez miasto Katowice, a także realizacja zadań inwestycyjnych w tym szczególnie modernizacja 

Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego. 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 oświaty i edukacji 

oraz udzielanie bonifikat różnym podmiotom funkcjonującym na terenie miasta Katowice. 

Komisja niejednokrotnie zwracała również uwagę na problemy z płynnością finansową Spółki 

GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem wielu dyskusji podczas posiedzeń Komisji była 

również kwestia kształtowania się nadwyżki operacyjnej oraz sposobów przeciwdziałania 

negatywnym trendom.   

 

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.  

  

W wyniku swej działalności Komisja Budżetu Miasta rozpatrzyła 103 sprawozdania 

i informacje, wydała 311 opinii do projektów uchwał jak również wystosowała 38 wniosków 

i zapytań do Prezydenta Miasta Katowice w sprawach będących przedmiotem analizy na 

poszczególnych posiedzeniach.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski niejednokrotnie proponowała 

podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania poszczególnych sfer życia 

w mieście Katowice. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 

o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu ich 

realizacji. 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji zaangażowani byli w prace zespołów, które 

zajmowały się przygotowaniem projektów opinii i rozstrzygnięć w prowadzonych 

postępowaniach m.in. zespołu do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących 

zwolnień od podatku od nieruchomości w mieście Katowice.  

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Budżetu Miasta 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta 

 

 

Marek SZCZERBOWSKI 
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Katowice, dnia 06.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 
Na mocy uchwały nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalony został 

skład osobowy Komisji Edukacji. Uchwałą nr II/12/10 Rady Miasta Katowice z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta Katowice na Przewodniczącą Komisji Edukacji wybrana została radna Ewa 

KOŁODZIEJ. 

 

W trakcie trwania kadencji skład Komisji Edukacji ulegał zmianom.  

 

Na mocy uchwały nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. w skład Komisji Edukacji wszedł radny 

Dariusz ŁYCZKO. Uchwałą nr VIII/116/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwała 

nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. została uchylona. 

 

W wyniku wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. radna Ewa 

KOŁODZIEJ uzyskała mandat poselski zrzekając się tym samym funkcji Radnej Rady Miasta 

Katowice. W związku z powyższym na mocy uchwały nr XV/257/11 Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 października 2011 r. mandat radnej Ewy KOŁODZIEJ został wygaszony. 

 

W okresie od listopada do grudnia Komisja liczyła 8 członków, a jej obradom przewodniczył 

Wiceprzewodniczący Komisji radny Jerzy DOLINKIEWICZ. Na mocy uchwały 

nr XVII/335/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. skład Komisji został 

uzupełniony o radną Darię KOSMALĘ. Zmianie uległ również skład osobowy prezydium 

Komisji. Uchwałą nr XVII/336/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Katowice Przewodniczącą Komisji Edukacji została radna Daria KOSMALA. 

 

Uchwałą nr XVIII/386/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. pierwotny skład osobowy komisji został 

uzupełniony o Pana radnego Dariusza ŁYCZKO. 

 

W wyniku podjęcia uchwały nr XXXV/765/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice skład osobowy 

Komisji Edukacji został uzupełniony o radnego Wiesława MROWCA. W związku 

z podjęciem uchwały nr XXXV/766/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, 

zmianie uległo również prezydium Komisji. Pan radny Jerzy Dolinkiewicz został wybrany 

przewodniczącym Komisji, natomiast Panie radne Daria Kosmala oraz Krystyna Panek zostały 

wiceprzewodniczącymi Komisji Edukacji. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Edukacji 

liczyła 11 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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1. Jerzy DOLINKIEWICZ – Przewodniczący Komisji  

2. Helena HRAPKIEWICZ 

3. Daria KOSMALA – Wiceprzewodnicząca Komisji 

4. Dariusz ŁYCZKO  

5. Tomasz MAŚNICA 

6. Wiesław MROWIEC 

7. Krystyna PANEK – Wiceprzewodnicząca Komisji 

8. Bożena ROJEWSKA 

9. Magdalena WIECZOREK 

10. Barbara WNĘK 

11. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr V/46/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Edukacji.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 49 posiedzeniach w tym 5 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na proces restrukturyzacyjny katowickich szkół oraz 

konieczność zaopiniowania dodatkowych projektów uchwał Rady Miasta Katowic. Podczas ww. 

posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 94,1 %.  

 

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

funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty, organizacją oświaty pozaszkolnej i zajęć 

pozalekcyjnych, współpracą ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami edukacyjnymi, 

organami nadzoru pedagogicznego, pomocą stypendialną dla uczniów, współpracą miasta ze 

szkołami wyższymi, edukacją regionalną dzieci oraz młodzieży.  

 

Podczas wyjazdowych posiedzeń członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się 

z funkcjonowaniem miejskich jednostek oświatowych, stanem technicznym budynków szkolnych, 

przedszkolnych jak również warsztatów szkolnych i obiektów sportowych oraz innych placówek 

oświatowo – wychowawczych funkcjonujących w mieście Katowice.  

 

Tematami cyklicznie analizowanymi przez Komisję Edukacji w omawianym okresie 

sprawozdawczym były: 

 informacja dotycząca przygotowań w szkołach i innych placówkach oświatowych do 

prowadzenia w okresie ferii zimowych akcji „Zima w mieście”, 

 informacja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato 

w mieście”, 

 informacja dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie miasta Katowice, 

 informacja dotycząca procedur oraz przebiegu konkursów na stanowiska dyrektorów 

szkół, przedszkoli i innych miejskich jednostek oświatowych, 

 upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów oraz propagowanie 

zdrowej żywności w katowickich szkołach i przedszkolach, 

 edukacja dzieci niepełnosprawnych, 

 organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zawodowego 
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w mieście Katowice. 

 

Obawy Komisji w omawianym okresie budziły kwestie elektronicznej rekrutacji do miejskich 

przedszkoli, funkcjonowania oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

5 i 6 letnich w szkołach podstawowych, a także rejonizacja w gimnazjach, racjonalizacja sieci 

szkół w mieście jak również postęp prac remontowych w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra 

Kamińskiego. Wątpliwości Komisji budziły również zasady tworzenia 

i funkcjonowania klas sportowych, oraz termin powstania w Katowicach Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego. Komisja zwracała szczególną uwagę na konieczność oszczędnego gospodarowania 

energią w tym przeprowadzenia procesów termo modernizacyjnych 

w miejskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych funkcjonujących 

na terenie miasta Katowice.  

 

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

Komendanta Hufca Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz innych miejskich placówek oświatowych. Z inicjatywy członków komisji podczas 

posiedzeń odbywały się spotkania z przedstawicielami środowisk związanych 

z edukacją jak również rodzicami dzieci uczęszczających do katowickich szkół.   

 

W wyniku swej działalności Komisja Edukacji rozpatrzyła 74 sprawozdania i informacje, wydała 

128 opinii do projektów uchwał jak również wystosowała 160 wniosków i zapytań do Prezydenta 

Miasta Katowice w sprawach będących przedmiotem analizy na poszczególnych posiedzeniach.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski niejednokrotnie proponowała 

podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sfery edukacyjnej miasta. Komisja 

wystosowała również szereg wniosków z propozycjami do Budżetu Miasta Katowice na kolejne 

lata. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 

o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu ich 

realizacji. 

 

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z wniesionymi na Komisję sprawami, jak również 

dla rzeczowego rozpatrzenia skierowanych na Komisję dokumentów, w okresie sprawozdawczym 

członkowie Komisji zaangażowani byli w prace zespołów, które zajmowały się przygotowaniem 

projektów opinii i rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach m.in. zespołu do spraw 

opracowania ostatecznej wersji projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Katowice.  

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji 

 

 

Jerzy DOLINKIEWICZ 
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Katowice, dnia 01.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU  

RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 

 Na mocy uchwały nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalony 

został skład osobowy Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Uchwałą nr II/12/10 Rady Miasta 

Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

stałych komisji Rady Miasta Katowice na Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Sportu 

wybrany został radny Andrzej ZYDOROWICZ. 

 

 W trakcie trwania kadencji skład Komisji Kultury, Promocji i Sportu ulegał zmianom.  

 

 Uchwałą IV/28/11 z dnia 14.01.2011r., członkiem Komisji Kultury, Promocji i Sportu w 

miejsce radnego Józefa KOCURKA, została radna Stanisława WERMIŃSKA. Na mocy uchwały nr 

VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. w skład Komisji Kultury, Promocji i Sportu wszedł radny Stefan 

GIERLOTKA. Uchwałą nr VIII/116/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwała nr VII/87/11 z dnia 28 

marca 2011 r. została uchylona. 

 W wyniku wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. radna Ewa 

KOŁODZIEJ uzyskała mandat poselski zrzekając się tym samym funkcji Radnej Rady Miasta 

Katowice. W związku z powyższym na mocy uchwały nr XV/257/11 Rady Miasta Katowice z dnia 

26 października 2011 r. mandat radnej Ewy KOŁODZIEJ został wygaszony. Zmianie uległ również 

skład osobowy prezydium Komisji. Na mocy uchwały nr XVII/336/11 Rady Miasta Katowice z 

dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i 

wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice Radny Tomasz SZPYRKA 

odwołany został z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Sportu, a nowym 

Wiceprzewodniczącym został radny Tomasz MAŚNICA. W związku z podjęciem uchwały nr 

XXXV/766/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie wyboru przewodniczących i 

wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, prezydium Komisji zostało 

uzupełnione o Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Radnego Tomasza SZPYRKĘ. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Kultury, 

Promocji i Spotu liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Dariusz ŁYCZKO 

2. Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Piotr PIETRASZ 

4. Maria SOKÓŁ 

5. Marek SZCERBOWSKI 

6. Tomasz SZPYRKA – Wiceprzewodniczący Komisji 

7. Stanisława WERMIŃSKA 

8. Elżbieta ZACHER 

9. Józef ZAWADZKI 

10. Andrzej ZYDOROWICZ – Przewodniczący Komisji. 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/1333/14
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Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr V/46/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 43 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 %.  

 

Komisja, podczas swoich posiedzeń omawiała sprawy związane z szeroko rozumianą kulturą i 

promocją miasta, w tym funkcjonowaniem miejskich placówek kulturalnych, rozwojem kultury i 

sztuki, w tym mecenatem, działalnością kulturalną i uczestnictwem w kulturze, ochroną i promocją 

dziedzictwa kulturowego miasta, w tym opieką nad zabytkami. 

 Komisja zajmowała się również kontrolą działalności miejskich instytucji kultury, kulturą 

fizyczną, rekreacją i turystyką, organizacją i funkcjonowaniem infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej, jak też public relations miasta i miejskich jednostek organizacyjnych .  

 

Podczas wyjazdowych posiedzeń członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się 

z funkcjonowaniem miejskich jednostek kulturalnych (Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 

Bochenek, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”) oraz stanem jednostek infrastruktury sportowej 

zarówno na poziomie kształcenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Gimnazjum nr 16 w 

Katowicach Giszowcu), jak też akademickich (AWF Katowice)  

 

Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 

 współpracy Miasta z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie 

działań sportowych i rekreacyjnych, 

 współpracy Miasta z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie użytkowania 

Ronda Sztuki, gdzie Akademia prezentuje i organizuje szereg interesujących wydarzeń 

kulturalnych, 

 starań Miasta o uzyskanie tytułu w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016, który 

przyniósł duże ożywienie społeczne i integrację środowisk działających na rzecz 

powstania Miasta Ogrodów – hasła towarzyszącego staraniom Katowic o tytuł ESK 

2016, 

 powstania nowych obiektów sportowych – modernizowanych i planowanych jako nowe 

inwestycje, przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 

 promocji miasta przez kulturę i sport w związku z wydarzeniami sportowymi i 

kulturalnymi, jakimi były kwalifikacje do mistrzostw Europy w siatkówce kobiet, oraz 

rozgrywki mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn jak również imprezy 

organizowane w ramach ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, 

 dokończenia modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bukowej oraz planowanej 

inwestycji budowy basenu miejskiego (auaparku), 

 dofinansowania działań w zakresie rozwoju sportu w tym także kwalifikowanego oraz 

innych podmiotów nie będących w sektorze finansów publicznych, działających w 
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zakresie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

 dyskusji z środowiskami sportowymi miasta Katowice nad założeniami i późniejszym 

wdrożeniem zapisów „Strategii Rozwoju Sportu”, 

 dyskusji związanej z wprowadzeniem w mieście założeń „Strategii Promocji Miasta”. 

 

 W trakcie kadencji Komisja Kultury Promocji i Sportu wydała 85 opinii dotyczących 

projektów uchwał Rady Miasta Katowice, które leżały w zakresie jej kompetencji. Komisja 

wystosowała również 61 wniosków i zapytań. 

 Ważniejsze z nich dotyczyły m.in.: 

 ujęcia zadania inwestycyjnego związanego z budową sali widowiskowej przy Miejskim 

Domu Kultury w Ligocie, oraz modernizacji basenu kąpielowego na Zadolu, 

 udostępnienia Teatrowi Lalki i Aktora „Ateneum” sceny teatralnej w zmodernizowanym 

Pałacu Młodzieży w Katowicach, 

 powołania zespołu roboczego do prac nad założeniami „Strategii Rozwoju Sportu”, i 

wznowienia prac nad tym dokumentem z udziałem przedstawiciela fundacji „Catalyst”, 

który dokonał analizy założeń „Strategii...”, 

 zmian w uchwale dotyczącej rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, 

trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu 

ich przyznawania. 

 

 W analizowanym okresie z inicjatywy Komisji odbywały się spotkania z dyrektorami 

placówek kultury oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Odbywały się także spotkania z 

przedstawicielami środowisk sportowych Katowic. Komisja na przedmiotowych spotkaniach 

szczególną uwagę poświęciła sprawom dofinansowania działań w zakresie sportu kwalifikowanego 

oraz innych podmiotów nie będących w sektorze finansów publicznych, działających w zakresie 

kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Uwagę zwrócono również na 

działalność jednostek kultury na rzecz mieszkańców, jak też ich potrzeby w zakresie modernizacji i 

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

 

 Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach Komisji dostępnych na 

stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Kultury, Promocji i Sportu 

 

 

Andrzej ZYDOROWICZ 
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Katowice, dn. 2.10.2014 r 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 VI  KADENCJI RADY MIASTA KATOWICE 

 

Rok 2011. Skład Komisji został zatwierdzony na sesji Rady Miasta w dniu 13.12.2010r. 

uchwałą Rady Miasta Katowice nr II/11/10 w sprawie ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta Katowice i do komisji weszli: Helena Hrapkiewicz, Daria 

Kosmala, Krystyna Panek, Piotr Pietrasz, Maria Sokół, Stanisława Wermińska, Witold 

Witkowicz, Stanisław Włoch, Elżbieta Zacher. 

Uchwałą nr II/12/10 w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice radna Helena Hrapkiewicz została wybrana przewodniczącą 

a wiceprzewodniczącym zostałwybrany radny Stanisław Włoch. 

Uchwałą nr IV/28/11 na sesji Rady Miasta w dniu 14.01.2011r. został zmieniony skład 

komisji: radnego Piotra Pietrasza zastąpił radny Wiesław Mrowiec. 

Na podstawie uchwały  nr VII/87/11 na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2011r. do komisji 

został zgłoszony radny Józef Zawadzki. Uchwała nr VII/87/11 została uchylona uchwałą nr 

VIII/116/11 na sesji Rady Miasta w dniu 18.04.2011r. 

   

W okresie sprawozdawczym Komisja liczyła 9 radnych i zgodnie z planem pracy odbyła 15 

posiedzeń, w tym 3 posiedzenia dodatkowe, zwołane z uwagi na konieczność zaopiniowania 

projektów uchwał. Frekwencja Radnych na posiedzeniach  w 2011 roku wyniosła 86%. 

 

Ważniejsze tematy podejmowane przez Komisję, oprócz tematów  z planu pracy : 

-wystosowanie  apelu do dyrekcji Śl. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia  w  sprawie  zniwelowania  skutków ograniczonej dostępności do świadczeń 

medycznych  dla mieszkańców Katowic,  wynikających z  niedoszacowanego kontraktu 

z NFZ w 2011 roku, 

-zabezpieczenie środków w budżecie miasta na finansowanie, zgodnie ze zgłoszonymi  

potrzebami,  katowickich warsztatów terapii zajęciowej,  

-negatywne zaopiniowanie  uchwały nr 23/2011 zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 

5.04.2011r. w sprawie  zmiany taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej, 

-wystąpienie do dyrekcji Śl.OW NFZ w Katowicach z postulatem o rozpropagowanie w 

miejscach ogólnodostępnych wykazów gabinetów lekarzy specjalistów świadczących usługi 

medyczne w ramach kontraktu z  NFZ, 

-rozszerzenie monitoringu w przejściach podziemnych. 

  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/1333/14
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Komisja gościła na posiedzeniach dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

kierownika rejonu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, prezesa Społecznego 

Towarzystwa Hospicjum "Cordis". 

 

Radne Krystyna Panek i Maria Sokół zwizytowały kolonie letnie, współfinansowane przez 

miasto Katowice  zorganizowane dla  podopiecznych MOPS w Jastrzębiej Górze. 

Radni: Wiesław Mrowiec i Witold Witkowicz brali udział w pracach Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. Radny Witold Witkowicz uczestniczył w 

pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Prezydencie Katowic a radna 

Daria Kosmala w pracach Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Rok 2012. Skład Komisji został zmieniony na sesji w dniu 21.12.2011r. uchwałą Rady 

Miasta nr XVII/334/11, na mocy której radny Stanisław Włoch został wybrany 

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta  i zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego komisji. 

Na tejże sesji radna Maria Sokół została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji a na 

podstawie uchwały nr XVII/335/11 radny Tomasz Godziek wstąpił do komisji w miejsce 

radnej Darii Kosmali.  

Zgodnie z planem pracy komisja odbyła 14 posiedzeń, w tym 2 dodatkowe, zwołane  z 

uwagi na konieczność zaopiniowania projektów uchwał. 

Frekwencja Radnych na posiedzeniach  w 2012 roku wyniosła 80%. 

 

Ważniejsze tematy podejmowane przez Komisję, oprócz tematów  z planu pracy : 

-wystosowanie uchwały zainicjowanej przez grupę radnych Rady Miasta Katowice do Sejmu, 

Senatu, Prezydenta 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, 

-rozpoczęcie dyskusji, z inicjatywy Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP w Radzie 

Miasta Katowice w temacie wprowadzenia na terenie miasta Katowice  „Programu 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”; „Programu szczepień 

profilaktycznych przeciwko meningokokom i pneumokokom”. 

-zagwarantowanie w kolejnej edycji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

dla miasta Katowice” zwiększonych środków finansowych na szczepienia ochronne, 

programy profilaktyczne dla osób III i IV wieku, programy szkolące dzieci i młodzież w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

-zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na 2013 rok na dodatkowe 

miejsca dla matek z dziećmi w Schronisku dla Kobiet z Dziećmi przy ul. Orkana. 

 

Komisja gościła na posiedzeniach właściciela NZOZ „Epione” oraz ekspertów z Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach. 

Radna Krystyna Panek zwizytowała kolonie letnie, współfinansowane przez miasto 

Katowice, zorganizowane dla podopiecznych MOPS w miejscowości Murzasihle. 
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2013. W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w niezmienionym składzie: odbyła 

12 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie dodatkowe, zwołane z uwagi na konieczność 

zaopiniowania projektów uchwał. Frekwencja Radnych na posiedzeniach  w 2013 roku 

wyniosła 86%. 

 

W ramach posiedzeń wyjazdowych Komisja odwiedziła Warsztat Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia „SPES”; Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci Niepełnosprawnych 

„Centrum Rozwoju Dziecka”; noclegownie dla mężczyzn przy ul. Krakowskiej i  Brackiej. 

 

Komisja dokonała szczegółowej analizy projektów uchwał stanowiących inicjatywę 

uchwałodawczą, wniesionych przez: 

- Klub Radnych Platforma Obywatelska RP w Radzie Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 

w Katowicach: „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom”; 

„Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom” i „Programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, które uzyskały pozytywne opinie AOTM w 

Warszawie. W wyniku ustaleń projekty uchwał dotyczące wprowadzenia w Katowicach 

szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom zostały wycofane a założenia 

„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” zostały w części 

skonsumowane w „Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 

2014-2020”. 

- Prezesa Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, który w czerwcu 2012r.  złożył 

w Biurze Rady Miasta projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Aktywni  Seniorzy”.  

- Pana Arkadiusza Godlewskiego, b. Przewodniczącego Rady Miasta i  Prezesa 

Stowarzyszenia „Bona Fides”, którzy złożyli w lutym 2013r. w Biurze Rady Miasta projekt 

uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji obywatelskich z 

mieszkańcami miasta Katowice.  

 

Komisja wnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice w  sprawach: 

-zmiany zasad przyjęcia dziecka do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez „Dom 

Aniołów Stróżów” w Katowicach, 

-realizacji listy osób oczekujących na lokale komunalne i socjalne z zasobu miasta Katowice, 

-zwiększenia kontraktu rehabilitacji ambulatoryjnej i poszpitalnej dla 2 samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

-udzielenia pomocy w pozyskaniu funduszy europejskich na budowę Poradni Rehabilitacji 

Osób Dorosłych na terenie Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla dzieci 

Niepełnosprawnych „Centrum Rozwoju Dziecka” przy ul. Ułańskiej 5a, 

-rozważenia możliwości dofinansowania ze środków budżetu miasta na 2014 rok działań 

profilaktycznych dotyczących natychmiastowej pielęgnacji i postępowania z dziećmi w 

sytuacji, gdy oczekiwanie w kolejce na przyjęcie do rehabilitacji grozi pogłębieniem 

niepełnosprawności lub nieodwracalnymi zmianami. 

-rozważenia możliwości zwiększenia środków na remonty lokali socjalnych w Katowicach 

w celu zwiększenia zasobu mieszkań socjalnych w mieście, 
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-przeznaczenia nadwyżki z tzw. „korkowego” za 2013r. na finansowanie programu 

rehabilitacji i rozwoju osobistego dorosłych osób uzależnionych od alkoholu i in. środków 

psychoaktywnych. 

 

Radny Wiesław Mrowiec został od października 2013r. przedstawicielem Rady Miasta 

w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.   

Radna Helena Hrapkiewicz była przedstawicielem Rady Miasta w Powiatowej Radzie 

Zatrudnienia.  

 

Komisja gościła na posiedzeniach: zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów”, dyrektora Szpitala Miejskiego w Murckach,  dyrektora SP ZLA 

„Moja Przychodnia”; przewodniczącą Koła Śródmieście Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów, Prezesa Stowarzyszenia „Bona Fides”, ekspertów z Zespołu Konsultantów 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, przedstawicieli Katowickiego 

Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka”. Mimo wystosowanego zaproszenia nie doszło 

do spotkania z dyrektorem Śl.OW NFZ w Katowicach. Od czerwca br. Komisja gościła na 

posiedzeniach resortowego Wiceprezydenta Miasta, zajmującego się polityka społeczną.   

 

2014. W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w niezmienionym składzie i odbyła 

9 planowych posiedzeń. Frekwencja Radnych na posiedzeniach  w 2014 roku wyniosła 

80%. 

 

W ramach posiedzeń wyjazdowych Komisja zwizytowała: Środowiskowy Dom Samopomocy 

przy Śl.Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”; jadłodajnię prowadzoną przez  GTCh  przy ul. 

Jagiellońskiej oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr 

M.Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Giszowcu i wystosowała do Prezydenta Miasta Katowice 

wnioski  dotyczące: 

- dofinansowania do mieszkania treningowego oraz wybudowania na terenie placówki 

parku rekreacji ruchowej dla podopiecznych Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”, 

- obniżenia kosztów użyczenia lokalu GTCH oraz dofinasowania przez miasto Katowice 

drużyny piłkarskiej katowickich bezdomnych,  

-zapewnienia od wakacji 2015r. transportu dla dzieci korzystających z rehabilitacji w OREW 

im. dr M.Trzcińskiej-Fajfrowskiej oraz o poprawę jakości warunków dowożenia uczniów do 

miejskich placówek oświatowych. 

 

Komisja spotkała się na ostatnim planowym posiedzeniu z Prezesem Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”  i doceniając skalę problemu 

społecznego w dzielnicy Załęże oraz całokształt działalności Stowarzyszenia „Dom Aniołów 

Stróżów” na rzecz dzieci i młodzieży, wystosowała wniosek do budżetu miasta Katowice na 

2015 rok  o znalezienie najskuteczniejszej formuły prawnej, aby spowodować wzrost dotacji 

na prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci z Załęża i 

wyrównanie jej do średniego poziomu obowiązującego w mieście Katowice dla innych 

placówek. Równocześnie Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie 

dodatkowych środków w budżecie miasta na 2015 rok na realizację tego zadania. 
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Komisja szczegółowo analizowała przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu 

uchwały Rady Miasta w sprawie powołania  w Katowicach Rady Seniorów. 

 

W okresie sprawozdawczym bardzo pozytywnie układała się współpraca Komisji 

z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Panią Krystyną Siejną, Naczelnikami 

Wydziałów merytorycznych – Panią Małgorzatą Moryń-Trzęsimiech i Panią Jolantą 

Wolanin z Wydziału Polityki Społecznej oraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach  Panią Anną Trepką, wicedyrektorami:  Panią Ewą 

Bromboszcz i Panią Agatą Mryc. 

W zakresie bezpieczeństwa i porządku w mieście Katowice, Komisja Polityki 

Społecznej otrzymywała cenne wsparcie od Naczelnika Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego Pana Mirosława Cygana. 

 

Podziękowania składam również koleżankom i kolegom radnym za doświadczenie, 

aktywność i kreatywność wniesione  na posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej.  

 

Przewodnicząca Komisji 

Polityki Społecznej 

 

 

Helena Hrapkiewicz 
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Katowice, dn. 27.10.2014r. 

 

Sprawozdanie z pracy 

Komisji Infrastruktury i Środowiska 

Rady Miasta Katowice VI kadencji. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 46 posiedzeń Komisji Infrastruktury i Środowi-

ska, w tym 3 posiedzenia dodatkowe. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 86%. 

W okresie 2011 - marzec 2013 Przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Środowiska była 

radna Magdalena Wieczorek i komisja liczyła 10 radnych w osobach: Marek Chmieliński 

(Wiceprzewodniczący Komisji), Stefan Gierlotka (Wiceprzewodniczący Komisji), Michał 

Jędrzejek, Tomasz Maśnica, Mariusz Skiba, Maria Sokół, Adam Warzecha, Magdalena 

Wieczorek, Witold Witkowicz, Józef Zawadzki. 

W okresie sprawozdawczym 2013 roku na XXXV sesji Rady Miasta Katowice w dniu 

27.03.2013r. został zmieniony skład osobowy komisji oraz zmieniono przewodniczących 

i wiceprzewodniczących komisji stałych.  

Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Środowiska został radny Mariusz Skiba 

a Wiceprzewodniczącymi Komisji: Magdalena Wieczorek i Stefan Gierlotka. Radny 

Witold Witkowicz przestał być członkiem Komisji Infrastruktury i Środowiska, która od 

tego czasu  liczy 9 radnych.  

W ramach 11 posiedzeń wyjazdowych radni zwizytowali tereny Nadleśnictwa Katowice 

(dwukrotnie, wspólnie z Komisją Górniczą), Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania 

Odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej; plac Antoniego 

Budnioka, zmodernizowany plac zabaw w Dolinie Trzech Stawów, obiekty Kopalni 

„Wujek”, halę walcowni cynku byłej Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach, 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Milowickiej. 

 W wyniku swej działalności Komisja wydała 190 opinii  do projektów uchwał, z czego 11 

opinii było negatywnych m.in.  do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2013 rok: do „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 2013 roku”; do 

„Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2013 do 31 stycznia 2014 roku”. 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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Oprócz tematów wiodących, wynikających z planu pracy Komisji najważniejszymi 

tematami omawianymi na posiedzeniach były: 

-Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020. 

-Program Ochrony Środowiska dla miasta Katowice na lata 2010-2013, Program 

Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 

 

-Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice na 

lata 2012-2014. 

-Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

miasta Katowice. 

-Polityka transportowa miasta Katowice, zarządzanie ruchem oraz funkcjonowanie 

komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej; analiza wypadkowości na sieci 

drogowej miasta Katowice w  latach 2010-2014; polityka rowerowa dla miasta Katowice. 

-Pakiet uchwał „śmieciowych” dla miasta Katowice wraz z oceną funkcjonowania nowego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Katowicach.  

Komisja wystosowała 31 wniosków do Prezydenta Miasta Katowice, dotyczących m.in. : 

- kontroli przez Straż Miejską palenisk o niskiej emisji oraz spalania w paleniskach 

domowych substancji szkodliwych dla środowiska, 

- rozwiązania problemów komunikacyjnych w południowych dzielnicach Katowic poprzez 

tworzenie centrów przesiadkowych oraz budowę linii tramwajowej na południu Katowic, 

- zabezpieczenia środków na regulację koryta rzeki Mlecznej przed zagrożeniem 

powodziowym, 

- zbilansowania potrzeb w zakresie niedoboru mieszkań socjalnych dla osób z wyrokami 

eksmisyjnymi oraz plan zagospodarowania pustostanów w mieście, 

- wstrzymania decyzji dotyczącej rozpoczęcia prac przebudowy strefy Rondo-Rynek do 

czasu rozwiązania problemów komunikacyjnych w centrum miasta na linii północ 

południe, 

- wykonania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulic Przodowników, Przekopowej Dolnej 

i Kombajnistów oraz rozpoczęcie  I etapu  przebudowy ulicy 73 Pułku Piechoty, 

- zwiększenia środków niewygasających na remonty mieszkań realizowanych przez 

KZGM Katowice, 

- zainicjowania rozmów z właścicielem b. walcowni cynku HMN w Katowicach-

Szopienicach, przy współudziale Marszałka Województwa Śląskiego, 
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- zabezpieczenia środków na opracowanie projektu i wykonanie Centrum Aktywności  

Lokalnej w Parku Zadole, toru rolkowego i infrastruktury w Dolinie Trzech Stawów, 

- zabezpieczenia środków na naprawę niecki basenu na Zadolu, 

- zabezpieczenia środków na opracowanie projektu zagospodarowania  terenu po byłym 

stadionie sportowym „Kolejarz” w Piotrowicach, 

- zabezpieczenia środków na przejęcie i modernizację budynku dworca kolejowego w 

Piotrowicach i przeznaczenie na  Co-Working. 

Członkowie Komisji: Magdalena Wieczorek, Maria Sokół i Józef Zawadzki  

przeprowadzili kontrole list osób opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka i inne 

placówki wychowawcze, oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz dokonali kontroli list osób oczekujących na 

wydanie skierowania do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony oraz list 

osób oczekujących na wydanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska na posiedzeniach stałych gościła przedstawicieli 

związków zawodowych, spółdzielni mieszkaniowych, rad jednostek pomocniczych, 

organizacji pozarządowych w związku z omawianymi ich sprawami. 

Komisja Infrastruktury i Środowiska na posiedzeniach stałych gościła mieszkańców 

Katowic w związku z rozpatrywaniem interwencji dotyczących zaliczenia dróg do 

określonej kategorii dróg, wycinką drzew, zaawansowaniem prac związanych z 

przebudową strefy Rondo-Rynek, spraw mieszkaniowych, opłat za media.  

W okresie sprawozdawczym bardzo pozytywnie układała się współpraca Komisji z 

Wiceprezydentem Miasta Katowice Marcinem Krupą, Naczelnikami Wydziałów 

merytorycznych – Zofią Muc, Barbarą Lampart, Romanem Bułą, Katarzyną Staś, 

zastępcą naczelnika WKŚ Romanem Kupką, Dyrektorem MZUiM Piotrem 

Handwerkerem, Dyrektorem KZGM Barbarą Oborny. 

Podziękowania składam również koleżankom i kolegom Radnym za pracę wniesioną na 

posiedzeniach Komisji Infrastruktury i Środowiska. 

 

Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i Środowiska 

 

 

Mariusz Skiba 
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Katowice, dn. 7.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  

KOMISJI ROZWOJU MIASTA RADY MIASTA KATOWICE  

VI KADENCJI - 2010-2014  
 

 

 

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

powołana została Komisja Rozwoju Miasta, z kolei 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 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. 

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 Forajtera. 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/1333/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2014 r.
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W dniu 27 marca 2013 r. Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXV/765/13 odwołała ze 

składu Komisji Rozwoju Miasta radnego Andrzeja Zydorowicza, a z kolei uchwałą nr 

XXXV/766/13 powołała na przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta radnego Marka 

Chmielińskiego, który zastąpił radną Bożenę Rojewską, która została wiceprzewodniczącą 

Komisji. 

 W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice, Komisja 

Rozwoju Miasta działa do chwili obecnej w następującym składzie osobowym: 

 

1. Marek Chmieliński – przewodniczący Komisji 

2. Bożena Rojewska – wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Michał Jędrzejek – wiceprzewodniczący Komisji 

4. Jerzy Forajter  

5. Daria Kosmala 

6. Arkadiusz Godlewski 

7. Wiesław Mrowiec 

8. Piotr Pietrasz 

9. Tomasz Godziek 

10. Stefan Gierlotka 

11. Stanisław Włoch 

 

Członkowie komisji uczestniczyli w 46 posiedzeniach, w tym 13 wyjazdowych oraz 2 

nadzwyczajnych. Średnia frekwencja na posiedzeniach komisji w okresie 

sprawozdawczym ukształtowała się na poziomie 88%. 

 Komisja działała w oparciu o uchwalone roczne plany pracy. W bieżącej kadencji 

radni, członkowie komisji koncentrowali się szczególnie na tematyce dotyczącej szeroko 

rozumianej modernizacji i przebudowy centrum Miasta. 

 W trakcie posiedzeń stacjonarnych Komisja zajmowała się również sprawami 

związanymi m.in. z: 

● przebudową dworca PKP w Katowicach w powiązaniu z przebudową układu drogowego w 

rejonie Placu im. W. Szewczyka, 

● rewitalizacją centrum Miasta ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji kamienic i 

odnawiania fasad budynków, 

● współpracą pomiędzy Gminą Katowice a Uczelniami Wyższymi. Budowa nowych 

obiektów i modernizacja istniejących. Przyszłe plany dotyczące nowych inwestycji 

edukacyjnych, 

● stanem bezrobocia na terenie gminy Katowice, 

● aktualną sytuacją demograficzną Miasta Katowice i prognozami na lata następne, 

● modernizacją lotniska Muchowiec i budową bazy wraz z infrastrukturą dla lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, 

● wypracowaniem opinii do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, 

● analizą stanu zorganizowania planowania przestrzennego w mieście w szczególności 

organizacją miejskiej pracowni urbanistycznej, stopniem pokrycia planami oraz realizacją 

uchwał o przystąpieniu do planów, 

● realizacją modernizacji obiektu Filharmonii Śląskiej w Katowicach, 

● rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Katowice. 
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Komisja podczas swoich spotkań pochylała się nad sprawami związanymi z poprawą 

warunków życia mieszkańców. Komisja podczas omawiania tematu dot. aktualnego stanu 

bezrobocia w Katowicach w nawiązaniu do lat ubiegłych, podkreśliła dobrą kondycję rynku 

pracy w mieście. Odnosząc się jednak do problematyki demograficznej Katowic, stanu 

obecnego oraz statystyk z lat ubiegłych, członkowie komisji podkreślili fakt wyludniania się 

Miasta, zaznaczając jednocześnie, iż potrzebne są działania związane z zachęcaniem młodych 

ludzi do zamieszkania w mieście. Omówiono również temat dotyczący realizacji 

budownictwa mieszkaniowego przez gminę Katowice, KTBS, spółdzielnie mieszkaniowe, 

deweloperów i osoby fizyczne. 

 

W trakcie zorganizowanych w okresie sprawozdawczym posiedzeń wyjazdowych 

komisja  wizytowała tereny, na których prowadzone były najważniejsze inwestycje miejskie i 

na bieżąco śledziła postęp prac w takich zagadnieniach jak: 

● wykorzystanie dotacji przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na 

przykładzie wyremontowanych obiektów sportowych oraz została zapoznana z aktualnym 

stanem budynków Uczelni, jak też jej planami rozwojowymi na przyszłość, 

● budowa układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia, 

● modernizacja Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul Mikołowskiej 26, 

● realizacja budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Katowicach na przykładach 

obecnie realizowanych obiektów, 

● modernizacja obiektu Filharmonii Śląskiej w Katowicach.  

 

W trakcie swej czteroletniej działalności Komisja Rozwoju Miasta wydała 112 opinii 

dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Katowice związanych z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice – II  edycja“ oraz sprawozdań i planów, które przedłożył 

Prezydent Miasta Katowice. 

Komisja podczas obecnej kadencji wystosowała 21 wniosków mających na celu poprawę 

funkcjonowania poszczególnych aspektów życia w mieście.  

 

 W okresie sprawozdawczym dobrze układała się współpraca z Prezydentem Miasta 

Katowice, Wiceprezydentami resortowymi, oraz Naczelnikami Wydziałów merytorycznych i 

Kierownikami podległych jednostek za co wszystkim składam serdeczne podziękowania. 

 

 Podziękowania składam również wszystkim Członkom komisji za aktywne 

uczestnictwo w obradach i zaangażowanie w trakcie opracowywania i analizy problemów 

będących przedmiotem prac Komisji.  

 

 
 Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Miasta 

 

Marek Chmieliński 
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Katowice, dnia 13.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI GÓRNICZEJ RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 
Na mocy uchwały nr XXXVI/806/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich 

przedmiotu działania powołana została Komisja Górnicza. Uchwałą nr XXXVI/807/13 Rady 

Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. ustalony został skład osobowy Komisji. 

W wyniku podjęcia uchwały nr XXXVI/808/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice określony została skład prezydium Komisji. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Górnicza 

liczyła 6 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Marek CHMIELIŃSKI 

2. Stefan GIERLOTKA – Przewodniczący Komisji 

3. Tomasz GODZIEK – Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Wiesław MROWIEC 

5. Piotr PIETRASZ – Wiceprzewodniczący Komisji 

6. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr XXXVII/831/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29.05.2013 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Górniczej.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 16 posiedzeniach w tym 3 posiedzeniach 

wyjazdowych. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 83 %.  

 

Komisja Górnicza w kadencji 2006-2010 zajmowała się sprawami związanymi 

z działalnością górniczą i jej wpływem na otaczające środowisko, sprawami wynikającymi 

z prawa geologicznego i górniczego. Rozpatrywała również sprawy związane ze skutkami 

prowadzonych robót górniczych na obszarze miasta, a także stanem zabytków przemysłowych na 

terenie miasta zwłaszcza górniczych i hutniczych stanowiących dziedzictwo przeszłości i kultury 

miasta. Komisja zwracała szczególną uwagę na aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne 

eksploatacji górniczej prowadzonej w mieście Katowice. 

 

Na posiedzeniach wyjazdowych organizowanych wspólnie z Nadleśnictwem Katowice Komisja 

zapoznała się z negatywną stroną eksploatacji górniczej na terenach leśnych jak również 

stosowanymi metodami rekultywacji. Komisja zapoznała się również z wpływem eksploatacji 
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górniczej na teren miasta oraz podejmowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska. 

Podczas wizyty w siedzibie firmy FAMUR S.A. członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania 

się z najnowocześniejszą produkcją maszyn i urządzeń przystosowanych do pracy w szczególnie 

trudnych warunkach górniczo-geologicznych stosowanych w górnictwie podziemnym. 

 

Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do ochrony obiektów budowlanych na 

terenach górniczych, 

 metod oraz miejsca przetwarzania odpadów wydobywczych na terenie miasta Katowice, 

wytwarzanych przez kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 szkód pochodzenia górniczego w mieście Katowice w sektorze państwowym 

i komunalnym spowodowanych eksploatacją kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. 

 przeciwdziałania szkodom górniczym w budynkach, na drogach gminnych oraz 

w sieci wodno – kanalizacyjnej jak również na terenach leśnych, 

 działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska przez kopalnie Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A., 

 nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych 

i poprzemysłowych oraz działań miasta Katowice dotyczących udostępniana terenów 

poprzemysłowych potencjalnym inwestorom.  

 

Obawy Komisji w omawianym okresie sprawozdawczym budziły skutki wpływów 

poeksploatacyjnych w rejonie źródeł rzeki Kłodnicy oraz dewastacje środowiska naturalnego 

będące następstwem działań eksploatacyjnych kopalń.  

 

W posiedzeniach Komisji Górniczej uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A. oraz Nadleśnictwa Katowice. 

  

Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów opiniowała wykonanie budżetów 

miasta Katowice w poszczególnych latach oraz projekty budżetów miasta Katowice na lata 

kolejne.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski proponowała podjęcie działań 

zmierzających do poprawy funkcjonowania sfer życia w mieście szczególnie narażonych na 

działania związane z eksploatacją górniczą prowadzoną na ternie Katowic.  

 

Członkowie Komisji brali również udział w dokonywaniu uzgodnień i wydawaniu opinii 

w zakresie przewidzianym w prawie geologicznym i górniczym, tj. opiniowania Planów Ruchu 

zakładów górniczych (części podstawowych i szczegółowych). 

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Górniczej 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Górniczej 

 

 

Stefan GIERLOTKA 
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