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Katowice, dnia  13 stycznia  2015 r. 

 

 

 

 

L.dz.  BRM 0002.1.2015  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice 

stanowiącego zał. nr 3 do Statutu miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007 

z późn. zm.)  ustalam następujący porządek obrad  V  sesji Rady Miasta Katowice w dniu  

28 stycznia 2015r.: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  

3. Powołanie sekretarzy sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Zmiany w porządku obrad.  

7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

8. Zapytania radnych. 

9. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym. 

11. Informacja ( Raport)  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska w Katowicach o 

stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku (DS-315/14).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035  (DS-316/14).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok 

(DS-317/14).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych 

Miasta Katowice na 2015 rok” (DS-318/14).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-268/14).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu budowy 

krytych pływalni na terenie miasta Katowice (DS-18/14).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu  Jednostki 

Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-19/14).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja zabytkowych budynków 

Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową 

niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-28/14).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Porozumienia Jastrzębskiego 1980 roku” (DS-29/14).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 3 Zawodzie ( DS-30/14).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawi nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta 

Katowice „Generała Mariusza Zaruskiego” (DS-31/14).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1420463858
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1420791994
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1415965444
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1415968174
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1415968484
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1416315731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1412329851
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418307816
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418632713
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418984853
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418985044
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419325935
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419341593


 

 

2 

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 (DS-32/14).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miasta Katowice na rok 2015 (DS-33/14).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta 

Katowice do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (DS-34/14).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-35/14).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-36/14).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-37/14).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-38/14).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady (DS-39/14).  

30. Informacja  roczna o działalności  i wynikach  pracy Komendy Miejskiej Policji w 

Katowicach w 2014 roku (DS-41/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015r. (DS-40/15).  

32. Interpelacje radnych. 

33. Komunikaty i wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji.                                                           

 

                                                                                         Przewodnicząca  

                                                                                    Rady Miasta Katowice                                       

 

                                                                                         Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419341711
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419939299
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419939428
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419939545
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419939656
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419939863
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1419940005
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1420027539
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1421150818
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1420793991

