
Katowice, 21.04.2016

L.dz.  BRM 0002.5.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 )  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  XXIV sesji
Rady Miasta Katowice w dniu 27 kwietnia 2016r.

1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarzy sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Katowice. 
5. Zmiany w porządku obrad. 
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania radnych. 
8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III kadencji.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Katowicach  o  stanie

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2015r. (DS-521/16).
11. Informacja ( raport ) Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych dot. zagospodarowania

kompleksu stawów w Szopienicach – Burowcu ( DS-562/16). 
12. 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).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata

2016-2021 (DS-508/16).
14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  udzielania  dotacji  celowej  w

2015r.  na  zadania  związane  ze  zmianą  systemu  ogrzewania  na  proekologiczne,  zainstalowania
odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ( w budynkach/ lokalach
mieszkalnych) (DS-530/16).

15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zadań  realizowanych  w  2016r.  ze  środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-531/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i
więcej” za 2015 rok ( DS-532/16). 

17. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  programu z zakresu
polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2015 rok (DS-533/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i  odwoływania
członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania  (DS-
534/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (DS-535/16). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy
„Cynamonowa” (DS-536/16). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul.
Dworcowej 2-10 w Katowicach (DS-537/16).

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul.
Bocheńskiego 64 A w Katowicach (DS-538/16). 
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23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza
Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioka (DS-539/16). 

24. Rozpatrzenie  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty związanej  z  pobytem osoby przyjętej  do izby
wytrzeźwień,  działającej  w  strukturze  Miejskiej  Izby  Wytrzeźwień  i  Ośrodka  Pomocy  dla  Osób
Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-540/16). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent
Miasta Katowice (DS-542/16). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie
Miasta Katowice (DS-543/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-544/16).

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DS-545/16). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (DS-546/16).

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu
składania  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za  pomocą
środków komunikacji elektronicznej (DS-547/16). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy
„Franza Wincklera” (DS-551/16). 

32. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach (DS-
552/16). 

33. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach –
część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei
Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino (DS-553/16). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  obszaru  Katowickiego  Parku  Leśnego  położonego  po  północnej  stronie  Alei
Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach (DS-554/16). 

35. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulic:  Krakowskiej  i  Lwowskiej  w  Katowicach  (DS-
555/16). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015r. „Miejskiego
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier” (DS-
556/16). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016
rok (DS-557/16). 

38. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  miasta
Katowice na lata 2016-2035 (DS-558/16). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice
nazwy „Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza”  (DS-559/16).

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy
„Pustułek” (DS-560/16).

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach (DS-561/16). 

42. Rozpatrzenie skarg:
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- Pani Ewy Kołodziej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na działania Prezydenta Miasta Katowice
(DS-548/16). 
- Pana C C na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
(DS-549/16). 

43. Interpelacje radnych.
44. Komunikaty i wolne wnioski.
45. Zamknięcie sesji.         

                                                                              Krystyna Siejna 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice 
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