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                                                                                      Katowice, 23.06.2015r.  

 

Porządek obrad XII sesji Rady Miasta Katowice 

wraz z zaproponowanymi zmianami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

8. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie:  

a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta za 2014r. ( DS-
135/15) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2014 rok (DS-137/15).  

b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku 

budżetowego 2014 (DS-131/15). 

c. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta 

Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego (DS-135/15). 

d. sprawozdania  o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy  Finansowej miasta Katowice na 

lata 2014-2035 za 2014 rok (DS-138/15). 

e. sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnego  publicznego  zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję 

organu tworzącego za 2014 rok (DS-136/15).  

f. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią i raportem 

niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. (DS-227/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu 

zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku” (DS-145/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok  (DS-134/15) wraz z autopoprawką z treści  

której wynika m.in. nowy tytuł  tego projektu uchwały: Rozpatrzenie projektu uchwały w  

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2014 rok  oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 

2014 rok (DS-134/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014r. (DS-232/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2015-2017” (DS-229/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 2 

Załęska Hałda-Brynów część zachodnia (DS-230/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta 

Katowice nr 5 Brynów – Część Wschodnia Osiedle Zgrzebnioka (DS-231/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1434356083
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1434521944
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427964774
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427964774
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427964846
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427704117
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427964774
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427966983
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427964938
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433146988
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1428574632
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427712044
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1427712044
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433312236
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433229956
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433230553
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433230830
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w 

Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-233/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta 

Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o 

kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych 

w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-234/15). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii 

mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2014 rok (DS-235/15).  

 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „programu współpracy 

miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”(DS-238/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, 

Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach (DS-239/15).  

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

na 2015 rok (DS-240/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2015-2035 (DS-241/15).  

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

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pana A P i pani D P z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte  w Katowicach (DS-242/15). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec A P za lokal 

mieszkalny przy ul. Józefowskiej  w Katowicach (DS-243/15). 

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani 

G Ł, pana L Ł i pana W Ł z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Gliwickiej (DS-244/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia w sprawie projektu Statutu 

Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-245/15). 

27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice 

obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 

(DS-246/15).  

27b/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/112 Rady 

Miasta Katowice w sprawie podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-

247/15).  

27c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Katowice ( DS-

248/15). 

28. Rozpatrzenie skarg: 

- skargi Pana T P  na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach 

(DS-236/15).  

29. Interpelacje radnych. 

30. Komunikaty i wolne wnioski. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433744522
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1433744865
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434017279
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434351559
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434351681
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434438354
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434438461
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434545080
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434545623
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434546302
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434616744
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434718289
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434718441
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434718441
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1435051330
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1435051330
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1434090033
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31. Zamknięcie sesji.          

 

                                                                                       Przewodnicząca  

                                                                                 Rady Miasta Katowice  

 

                                                                                       Krystyna Siejna  


