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Katowice, dnia  26 marca  2015 r. 

 

 

 

L.dz.  BRM 0002.3.2015  

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. 1 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  VII  sesji Rady Miasta Katowice w dniu  

1 kwietnia 2015r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

9. Uroczyste wręczenie Zespołowi Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach  

tytułu „Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu”. 

10. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o 

wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015r. oraz w 

zakresie wyborów planowanych do przeprowadzenia w br. (DS-121/15). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. (DS-

104/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014r. (DS-105/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 15 w 

Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w 

Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 15 (DS-107/15). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 5 im. Pawła 

Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji 

Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera ( DS-108/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku 

uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-109/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2011-2015” za 2014 rok (DS-110/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2014 rok (DS-111/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych” za 2014 rok (DS-112/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu na lata 2014-15 (DS-113/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1426588901
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426841206
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291373
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291373
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425291486
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425555399
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425555610
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556106
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556287
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1425556421
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426247789
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595110
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!” na lata 2014-15 

(DS-114/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na lata 2014-15” (DS-115/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” na lata 2014-15 

(DS-116/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice 

nazwy „Janusza Zajdla” (DS-117/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-118/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

Katowice na rok 2015 (DS-119/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice (DS-120/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do 

Komisji konkursowej w celu wskazania najemców lokali użytkowych zarządzanych przez 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przeznaczonych do 

prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę” 

(DS-122/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji 

celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, 

zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zwierających azbest ( w 

budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-123/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 roku 

(DS-124/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej 

nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia (DS-125/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej  

nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-126/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych 

obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz 

areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (DS-129/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 

na 2015 rok. (DS-127/15). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta  

Katowice na lata 2015-2035 (DS-128/15).  

35. Interpelacje radnych. 

36. Komunikaty i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji.                                                           

                                                                        Przewodnicząca  

                                                                   Rady Miasta Katowice                   

 

                                                                        Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595304
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595416
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426595493
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678147
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678231
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678367
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1426678514
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427102250
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427120388
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427120515
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427270242
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427270512
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289861
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289555
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427289668

