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Katowice, dnia  23 kwietnia  2015 r. 

 

 

 

 

L.dz.  BRM 0002.4.2015  

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  VIII  sesji Rady Miasta Katowice w dniu  

29 kwietnia 2015r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

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

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 26 w 

Katowicach imienia Mariana Mroza ( DS-192/15).  

11. Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice w Piąta rocznicę Katastrofy Smoleńskiej 

(DS-191/15).  

12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2014r. (DS-130/15). 

13. Informacja nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 

2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego 

systemu transportowego miasta Katowice (DS-146/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (DS-132/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumień dotyczących udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, 

zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami (DS-133/15).  

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

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” (DS-

140/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 10 Dąb 

(DS-141/15).  

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

programu wspierania rodziny na lata 2012-2014” za 2014 rok (DS-142/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z 

zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2014 rok (DS-143/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1429086746
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429694233
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429690234
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427464032
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428907246
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427710986
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427711086
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427976928
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427976928
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427977821
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428572512
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428574082
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu: „Nas 

Troje i więcej” za 2014 rok (DS-144/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 

użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-147/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie 

nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach (DS-178/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier” 

(DS-179/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice 

programu „Nas Troje i więcej” (DS-180/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 16.03.2015r. właścicieli lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach 

dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach 

podatkowych (DS-185/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (DS-186/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z 

dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 

skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-187/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 

2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach  

oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia (DS-188/15).  

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

na 2015 rok (DS-189/15).  

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

Katowice na lata 2015-2035 (DS-190/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(DS-193/15). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana 

L S za lokal mieszkalny położony przy ul. Tysiąclecia  w Katowicach (DS-194/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani W K, pana A K, pana Ł K, pana W K oraz pani M K z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej  (DS-195/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od B G oraz pana G L z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Warszawskiej  (DS-196/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428574243
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428925916
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428930174
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428930347
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429092265
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510089
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510186
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429510271
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534100
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534311
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429534436
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429694360
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695080
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695229
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429695988
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35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice 

nazwy „Józefa Mackiewicza” (DS-197/15).  

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014r. 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- 

Katowice bez barier” (DS-198/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 

2014 rok (DS-199/15).  

38. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana K O na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice (DS-181/15).   

- Pani J M na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-182/15).  

- Pana N W na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-183/15).  

- Stowarzyszenia „Bogucice-kierunek  przyszłość” na działania Prezydenta Miasta Katowice 

(DS-184/15). 

39. Interpelacje radnych. 

40. Komunikaty i wolne wnioski. 

41. Zamknięcie sesji.                                                           

                                                          

                                                                              Przewodnicząca  

                                                                         Rady Miasta Katowice                                  

 

                                                                              Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696125
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696217
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429696306
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096566
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096678
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429096898
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1429097040

