
Katowice, 20.10.2016 

 

 
 
 
 
L.dz.  BRM 0002.12.2016 
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  XXXI sesji 
Rady Miasta Katowice w dniu 26 października 2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX  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 o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.  

9. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Miasta Katowice I kadencji. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice ( DS-681/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku” oraz „Informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2016 
roku” (DS-656/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 
„Jerzego Haralda” (DS-683/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 
„Wiertnicza” (DS-684/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta 
Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-689/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  
i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-690/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Bytkowskiej 1 a w Katowicach  ( wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.) ( DS- 691/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. 
Korfantego 9 w Katowicach  (wniosek CASINO Sp. z o.o.) (DS-692/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Uniwersyteckiej 13 w Katowicach  ( wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. ) (DS-693/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Uniwersyteckiej 13 w Katowicach ( wniosek Tullos  Investments Sp. z o.o. )  (DS-694/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Wojewódzkiej 10-12 w Katowicach ( wniosek CASINO Sp. z o.o.) (DS-695/16). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” obszar D w 2016 roku (DS-696/16).  
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2017 rok” (DS-697/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-699/16).  

24. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-700/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego 
pochodzenia w ramach repatriacji (DS-701/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-702/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-703/16). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego  
i 4 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem  
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-704/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-705/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice 
nazwy „Skwer Ewalda Gawlika” (DS-706/16). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 
(DS-707/16).  

32. Rozpatrzenie skarg: 
- Pana Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-685/16).  
- Pani M B, reprezentowanej przez adwokata Wojciecha Wierzbickiego, na niewłaściwe działania 
Prezydenta Miasta Katowice ( DS-686/16).  
- współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mikołowskiej  w Katowicach na nienależyte 
wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (DS-687/16).  
- Pani U M na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach (DS-688/16).  

33. Interpelacje radnych.  

34. Komunikaty  i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
 
                                                                              Krystyna Siejna  
 
                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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