
Katowice, 19.05.2016 

 

 
 
L.dz.  BRM 0002.7.2016 
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  XXVI sesji 
Rady Miasta Katowice w dniu 25 maja  2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV 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. Informacja (raport końcowy ) Prezydenta Miasta Katowice z konsultacji społecznych w sprawie 
wstąpienia przez miasto Katowice do Związku Metropolitalnego (DS-572/16). 

10. Informacja  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Jednostek  Pomocniczych w Katowicach o wyborach do 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka przeprowadzonych  
w dniu 17 kwietnia 2016r. oraz o wyborach planowanych do przeprowadzenia w 2016r. (DS-573/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na 
Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii 
Rozwoju Miasta „Katowice 2030” (DS-565/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 
„Siewna”  (DS-566/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
położonej w Katowicach przy ul. Kwiatkowskiego na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. i  św. Herberta w Katowicach (DS-569/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców 
Śląskich w Katowicach (DS-568/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-567/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021 (DS-570/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na 
wydzielonym rachunku (DS-571/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani A C 
(obecnie M) i pani S C z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego (DS-574/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana P P za lokal mieszkalny 
położony przy ul. Nowy Świat  w Katowicach (DS-575/16). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Katowice- Etap III” (DS-576/16).   
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie 
opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach  - wniosek Tullos 
Investments  Sp. z o.o. (DS-577/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Radzie Miasta Chorzów wniosku o wydanie 
opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1 a w Katowicach – wniosek Casinos 
Poland Sp. z o.o. (DS-578/16).  

23. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 
2016 (DS-579/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. 
Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei 
Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino (DS-584/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016r. 
(DS-585/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-586/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej 
miastu Katowice od  LEX MODERATOR Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń  
w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach (DS-587/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana Z K za lokale mieszkalne 
położone w Katowicach przy ul. Markiefki  oraz za lokal socjalny położony w Katowicach przy ul. 
Kochanowskiego  (DS-588/16).  

29. Rozpatrzenie skarg: 
- pani B M na działania Dyrektora i Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach (DS-
580/16), 
- Pani E W na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-581/16), 
- Pani B H na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-582/16).  

30. Interpelacje radnych.  

31. Komunikaty  i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji. 
 
 
                                                                              Krystyna Siejna  
 
                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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