
Katowice, 31.03.2016 

 

 
 
L.dz.  BRM 0002.4.2016 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.)  oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego zał. nr 3 do 
Statutu miasta Katowice  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5820)  ustalam następujący porządek obrad  
XXIII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 6 kwietnia 2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

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

9. Sprawozdanie z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice (DS-512/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 94 w 
Katowicach (DS-498/16).  

11. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice: 
a/ Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-480/16). 
b/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Katowice (DS-466/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-472/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ochrony terenów leśnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych 
w rejonie ulic: Jagodowej, Jarzębinowej, Zakątek, Biedronek, Jaworowej, Koników Polnych, 
Spółdzielczości przed dewastacyjnym wpływem planowanej inwestycji drogowo-tramwajowej (DS-
479/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy linii tramwajowej wraz ze ścieżką rowerową od 
Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna poza terenem rezerwatu przyrody „Ochojec” (DS-
519/16). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-478/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (DS-481/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015r roku uchwały  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-482/16).  

18. 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 2015 rok (DS-483/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016 (DS-484/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych” za 2015 rok (DS-485/16). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 roku (DS-
486/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach za 2015 rok (DS-487/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice  
z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 
2015 rok (DS-488/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu oddania w dzierżawę części nieruchomości, położonej w Katowicach, w rejonie 
ulic: Bielskiej, Pawła Kołodzieja i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postepowaniu 
dotyczącym budowy i prowadzenia parku linowego (DS-490/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania na kandydatów do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-492/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego 
programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2015 rok (DS-493/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu 
wspierania rodziny na lata 2015-2017” za 2015 rok (DS-494/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier” (DS- 495/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2016 roku (DS-496/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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-497/16).  

31. 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-499/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego oraz budynku użytkowego – garażu na rzecz ich dzierżawcy wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste gruntu (DS-500/16). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 
Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony 
wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego 
zwolnienia z opłat (DS-501/16).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach (DS-502/16).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów 
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-
503/16). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-504/16).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-505/16).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-
506/16).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” (DS-507/16).  
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40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach skargi K J (DS-509/16).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S S i pani I S za lokal 
mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Techników (DS-510/16).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana K Z za lokal mieszkalny 
przy ul. Okrzei  w Katowicach (DS-511/16).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Miasta 
Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste gruntu położonego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35  
i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2) (DS-513/16).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku 
przy ul. Piastów 11 w Katowicach (DS-514/16). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-
515/16). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego (DS-
516/16). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
(DS- 517/16). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
(DS-518/16). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 
„Bażantów” (DS-520/16).  

50. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok (DS-522/16). 

51. Rozpatrzenie skarg: 

 – pani B T na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-491/16).  

- Pana J P Ż na  działania Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice (DS-524/16). 

52. Interpelacje radnych. 

53. Komunikaty i wolne wnioski. 

54. Zamknięcie sesji.          

                                                                              Krystyna Siejna  

 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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