
                                                                                Katowice, 17.12.2014r.  

 
 
 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 

do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007 ze zm.) 

Przewodnicząca Rady Miasta   wnioskuje  o zmianę  w  porządku obrad polegającą  na 

dopisaniu punktu  18a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-

22/14). 

 
Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik  nr  3 

do Statutu Miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007 ze zm.) Prezydent 

Miasta Katowice  wnioskuje  o zmiany  w  porządku obrad polegające  na:  

 

1. Dopisaniu punktu 18b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Katowickich Wodociągów S.A. na terenie 

Miasta Katowice na lata 2014-2015- korekta w zakresie roku 2015” (DS- 20/14). 

2. dopisaniu punktu 18c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

„Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków 

dla Miasta Katowice  na okres od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku” 

przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna” (DS-21/14). 

3. dopisaniu punktu 18d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2014r. (DS-25/14). 

4. dopisaniu punktu 18e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 (DS-26/14). 

5. dopisaniu punktu 18f/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie (DS-27/14).  

6. dopisaniu punktu 18g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania pana M________ C_____ reprezentowanego przez pełnomocnika pana 

P____ K_______ do usunięcia naruszenia prawa (DS-23/14).  

7. dopisaniu punktu 18h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi pana M________ 

C_____ reprezentowanego przez pełnomocnika pana P____ K_______ (DS-24/14).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418722800
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418722800
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418638543
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418638717
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418731966
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418732062
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418732153
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418727660
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1418730880

