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Katowice, dnia  23 lipca   2015 r. 

 

 

 

 

 

L.dz.  BRM 0002.9.2015  

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  XIII sesji Rady Miasta Katowice w dniu  

30 lipca 2015r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XI i XII 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. Informacja  Prezydenta Miasta Katowice  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-

251/15). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  nadania Statutu Jednostce  Pomocniczej nr 9 

Osiedle Tysiąclecia ( DS-249/15).   

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

Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka 

w dziedzinie działalności społecznej i wyłonienia kandydata do Nagrody (DS-250/15).  

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

nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-253/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej  

i Kościuszki w Katowicach (DS-254/15).  

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

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i 

Bagiennej w Katowicach (DS-255/15).  

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

Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-259/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach (DS-260/15).  

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

na 2015r. (DS-261/15).  

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

Katowice na lata 2015-2035 (DS-262/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1435213250
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1436359641
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436267690
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436267690
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1435575398
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1435830268
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436533139
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436961140
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436961239
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437127072
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437127187
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437127710
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437127833
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” ( DS-

263/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej 

budynkami mieszkalnymi, położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz 

Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą  

w Mysłowicach (DS-264/15). 

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od pani K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Józefowskiej  w Katowicach (DS-265/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani 

B W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny 

Ludów  (DS-266/15).  

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

wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana 

J M i pani M M z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej (DS-267/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 30.06.2015r. numer 

NPII.4131.2.16.2015 (DS-268/15). 

25. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani Izabeli  M-H  i  Pana P H na działania p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych (DS-256/15).  

- Pana B W na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych (DS-257/15).  

- Pani W W na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-258/15). 

26. Interpelacje radnych. 

27. Komunikaty i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.          

 

                                                                              Przewodnicząca  

                                                                         Rady Miasta Katowice  

 

                                                                             Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437378248
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437378248
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437484000
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437484474
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437544355
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437545131
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1437649200
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436961583
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436961709
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1436961895

