
 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
MIASTA KATOWICE 

Katowice, 15.12.2015 

 
 
 
 

 
 

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Katowice wraz z zaproponowanymi  zmianami  
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII 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. 

8a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Katowicach 
(DS-404/15).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z 

dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice (DS-358/15). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2016-2035 (DS-371/15). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016rok (DS-372/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 

Katowice na 2016 rok (DS-379/15).   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 

nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 ( DS-394/15) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” w 

Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-381/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice 

Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-393/15).  

15a/ Przedstawienie raportu końcowego Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych dot. 

„Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030” (DS-410/15). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” (DS-

386/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. 

Korfantego 9 w Katowicach (DS-387/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji w latach 2015-17 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w 

Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (DS-391/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1449475183
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449644853
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446200797
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447420610
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447420737
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447745644
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449039793
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447762269
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448977050
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449745017
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448018129
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448018129
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448018244
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448626678


 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy 

(DS-392/15).  

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

Katowice na rok 2016 (DS-395/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani M P do usunięcia naruszenia 

prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Katowice (DS-396/15).  

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice” (DS-397/15). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 
wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice (DS-398/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (DS-399/15).  
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych – 

garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w gruncie (DS-400/15). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (DS-401/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015r. 
(DS-402/15). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2015-2035 (DS-403/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice (DS-405/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice (DS-406/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 
2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-407/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (DS-
408/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie 
miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego 
terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-411/15). 
33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani M P, pana W P, pani N P  
i pana D P za lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej  w Katowicach (DS-412/15).  
33b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach skargi Polkomtel sp. z o.o. dotyczącej uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 
terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar 
położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach (DS-413/15).  

34. Rozpatrzenie skarg: 
- Pani I B na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 49 w Katowicach (DS-409/15).  

35. Interpelacje radnych. 
36. Komunikaty i wolne wnioski. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1448626733
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449040137
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449057894
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449151724
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449238363
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449238543
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449238762
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449238992
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449573193
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449573347
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449644962
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449645110
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449645383
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449733794
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449733794
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449740691
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1450084760
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1450084940
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1449670168


 

37. Zamknięcie sesji.          
 
                                                                              Krystyna Siejna  

 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  

  

 


