
Protokół z  II sesji RJP nr 6 Ligota-Panewniki w dniu 26.06.2018 r.    
 

1. Otwarcie sesji. 

 

2. Wyznaczenie protokolanta – Jakub Kol. 

 

3. Przedstawienie porządku obrad. Porządek przegłosowany jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

 

 

Przebieg Sesji : 

 

Rozpoczęcie II sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki–sesję rozpoczął 

Przewodniczący Rady  pan Andrzej Najdrowski. 

 

Radny Andrzej Najdrowski przedstawił porządek obrad. 

Podkreślił także że ”w działaniu RJP najważniejsi są mieszkańcy miasta, a błahe sprawy dla Rady 

to poważne sprawy dla mieszkańców – nie chcemy ich zawieść”     

  

Infomacja: Porządek sesji – należy załączyć do protokołu. 

 

Radna Sylwia Bacia – zgłosiła wolny wniosek o dodanie do porządku obrad  listu poparcia  

Radnych Jednostki Pomocniczej nr 6, skierowanego do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 

przejęcia finansowania przez Miasto Katowice świetlicy środowiskowej „Bezpieczna Twierdza”, 

mieszczącej się obecnie w LO nr 7 w Katowicach. 

 

Radny Tomasz Maśnica – przedstawił pokrótce historię powołania wyżej wymienionej świetlicy 

środowiskowej, m. in. starania o lokal, rozmowy ze spółdzielniami i innymi podmiotami w tej 

sprawie. Lokal wyznaczono w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 – jest to byłe mieszkanie woźnego, 

z osobnym wejściem od strony ogrodu. Lokal wymaga remontu, którego koszt szacowany jest na 

około 200-250 tys. zł. 

 

Radny Andrzej Najdrowski zarządził  głosowanie nad dodaniem do porządku obrad zagadnienia  

finansowania(dotacji) przez Miasto Katowice programu świetlicy Bezpieczna Twierdza w 

wniosku i propozycji do budżetu miasta oraz punktu o informacji nt. RODO 

 

Nowy porządek zostaje jednogłośnie przyjęty.  

 

Radny Andrzej Najdrowski ustala porządek obrad. Do programu zostaje dodana informacja o 

RODO pkt 7A i głosowanie nad listem poparcia pkt 7B odnośnie świetlicy Bezpieczna Twierdza. 

 

Przystępujemy do obrad, zostaje wyznaczona Komisja Uchwał i Wniosków w składzie Jacek 

Kielesz i Sylwia Bacia ( skład przyjęty jednogłośnie przez 15  radnych)  

 

Prośba do radnego Bogdana Nowaka o zreferowanie działań Zarządu Jednostki  poprzedniej 

kadencji 2014-2018 pomiędzy zakończeniem V kadencji a  ukonstytuowaniem się nowego składu 

Rady (Zarząd V kadencji pełnił obowiązki do 21 czerwca 2018 r.). 

 

Radny Bogdan Nowak – do najważniejszych ról Zarządu ubiegłej kadencji należała organizacja 

wyborów. Wybory się odbyły, mała frekwencja – 3.2%. W czasie pracy Zarządu w okresie miedzy 

kadencyjnym-  32 zgłoszenia od mieszkańców, które zostają przekazane nowemu Zarządowi i 

następnie skierowane do pracy w zespołach. Przygotowanie I sesji powyborczej.  

 



 

 

 

Zespoły działają następująco: 

- komunikacja pomiędzy radnymi a mieszkańcami oraz pomiędzy Radą a Urzędem Miasta  

- zespoły  omawiają problemy, zgłaszane przez mieszkańców lub samych radnych i rekomendują 

oraz przygotowują uchwały do przegłosowania podczas sesji ogólnej RJP  

- przewodniczący zespołów przedstawiają problemy na sesji rady i przedkładają ewentualne 

uchwały  

 

Radny Andrzej Najdrowski  - ogłasza wybór osób na przewodniczących i wiceprzewodniczących 

zespołów. 

 

 

 

Powołanie I zespołu Zespół ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.  

T. Kozłowski przedstawia zadania zespołu I . 

Przedstawienie zasadności funkcjonowania zespołów powołanych w RJP. Poruszenie kwestii 

zdrowia. 

 

Radna Izabela Kuczek – w ostatniej kadencji pojawiła się informacja od jednostek służby zdrowia o 

chęci współpracy z RJP nr 6 Ligota-Panewniki. 

 

Radny Tomasz Maśnica – nie powinniśmy czekać na zgłoszenia od strony  społeczności. 

Powinniśmy inicjować wydarzenia związane z działaniami prozdrowotnymi. 

 

Radny Bogdan Nowak – poruszenie problemów jakie pojawiły się w poprzedniej kadencji rady z 

tym zakresie. 

 

Radny Andrzej Najdrowski – zarządza wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego I 

zespołu.  

 

Radny Andrzej Nowak – propozycja Izabeli Kuczek na przewodniczącą zespołu. Izabela Kuczek 

odmawia. 

 

Radna Izabela Kuczek – propozycja kandydatury Jakuba Kola na przewodniczącego I zespołu. 

J.Kol przyjmuję propozycję. 

 

Radny Andrzej Najdrowski – przeprowadza głosowanie nad wyborem przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego I zespołu. Głosowanie. Jakub Kol przewodniczącym I zespołu. Wybrany 

jednogłośnie – 15 głosów za. Propozycja Izabeli Kuczek na wiceprzewodniczącą I zespołu. 

Głosowanie. Izabela Kuczek wiceprzewodniczącą I zespołu. Wybrana jednogłośnie – 15 głosów za. 

 

Przechodzimy do powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego II zespołu: Zespół ds. 

Inwestycji, Remontów, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz 

Eksploatacji Górniczej. Propozycje osób na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  

T.Kozłowski przedstawia zadania zespołu II  

 

Propozycja przewodniczenia zespołu przez Bogdana Nowaka.  Bogdan Nowak przyjmuje 

propozycję 

 

Bogdan Nowak – proponuje Jacka Kielesza. na wiceprzewodniczącego. Jacek Kielesz odmawia. 



 

Tomasz Kozłowski – propozycja Józefa Sołtysika na wiceprzewodniczącego. J. Sołtysik przyjmuje. 

 

Radny Andrzej Najdrowski–przeprowadza głosowanie. Wybrano przewodniczącego Bogdana 

Nowaka (14 za, 1 wstrzymał się ), wiceprzewodniczącego Józefa Sołtysika  (14 za, 1 

wstrzymujący.).  

 

 

 

 

Przechodzimy do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego III zespołu Zespół ds. 

Komunikacji Społecznej. 

 

Radny Tomasz Kozłowski – przedstawienie działań III zespołu: 

- komunikacja pomiędzy radnymi, komunikacja z innymi radami na terenie miasta, z Radą Miasta, 

ze szkołami, ze służbami mundurowymi, pisanie korespondencji itp.  

 

Radny Andrzej Najdrowski – Przedstawienie Radnego Tomasza Maśnicy i jego możliwości relacji 

z otoczeniem jak i z Urzędem  Miasta.  

 

Radny Tomasz Kozłowski – zgłoszenie swojej kandydatury na przewodniczącego III zespołu. 

 

Dołączenie do zebrania - Dariusz Jarosz. 

 

Radny Andrzej Najdrowski – proponuje Sylwię Bacię na wiceprzewodniczącą  III zespołu. 

Zamknięcie zgłoszeń.  

Głosowanie, głosujących 16 radnych.  

Wybór: Tomasz Kozłowski wybrany jednogłośnie przewodniczącym.  

Sylwia Bacia wybrana jednogłośnie wiceprzewodniczącą.  

 

Radna Sylwia Bacia – przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków protokołu głosowań oraz 

wybranych osób (należy załączyć protokół) 

 

Radny Andrzej Najdrowski–gratulacje skierowane do wybranych przewodniczących i 

wiceprzewodniczących zespołów. Zaproszenie do dobrych relacji Zespołów z Przewodniczącym  

Rady oraz Zarządem Jednostki. 

 

Przejście do tematu związanego z RODO (należy załączyć dokument – list od przewodniczącej 

Rady Miasta Krystyny Siejnej). Radny Andrzej Najdrowski odczytuje list od Przewodniczącej Rady 

Miasta Krystyny Siejnej. 

Przekazanie informacji dotyczących RODO Przewodniczącej Zarządu Jednostki. Złożenie prośby 

skierowanej do zespołu III o przygotowanie scenariusza/instrukcji postępowania w obsłudze petenta 

- mieszkańca jak i komunikacji wewnątrz rady względem RODO i przedstawienia tejże instrukcji 

na następnej sesji. 

 

Poruszenie tematu związanego z poparciem finansowania Świetlicy Środowiskowej Bezpieczna 

Twierdza 

 

Radna Sylwia Bacia – przytoczenie informacji odnośnie podmiotu Świetlica Środowiskowa 

Bezpieczna Twierdza, o którego finansowanie mamy wystąpić (należy załączyć informację). 

 

 



Radny Tomasz Maśnica – informacja o działaniach jakie do tej pory były podejmowane w 

nawiązaniu do tematu Świetlicy Środowiskowej Bezpieczna Twierdza. 

 

Radny Andrzej Najdrowski – informacja o tym, że są propozycje do planu budżetu miasta, 

remontów i innych - kierowane corocznie z rady do Urzędu Miasta, można do nich dołączyć punkt 

dotyczący Świetlicy Środowiskowej. Skierowanie prośby do Sylwii Baci aby ten temat poruszyć i 

przygotować projekt do budżetu. Przegłosowanie tej inicjatywy do poparcia przez radę i 

przekazania informacji do Urzędu Miasta. 

 

 

 

 

Przyjęcie stałej godziny najbliższych sesji: 18:00. Propozycja ustalenia terminów sesji do końca 

roku kalendarzowego. Poruszenie tematu budżetu obywatelskiego i zaproponowanie wstępnie 

terminu kolejnej sesji na drugą połowę sierpnia. Prośba skierowana do zespołów o zebranie 

propozycji do planu budżetu miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury:  

  

Przewodnicząca zarządu:            Środa 10.00-11.00 

 

Wiceprzewodnicząca zarządu:    Wtorek 12.00-13.00  

 

Przewodniczący rady:                   Czwartek 17.00-18.00 

 

Radny miasta Maśnica:                dyżury zgodnie w informacją na bip.katowice.eu. 

 

 

Przewodniczący Rady ogłasza zakończenie sesji. 

 

 
 

 

Przewodniczący RJP nr 6   

Andrzej Najdrowski                 

 

 

 

 

Protokołował: Jakub Kol 

Korekta : Tomasz Kozłowski 

 

 



 


