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Katowice, dnia  10 września  2015 r. 

 

 

 

 

 

 

L.dz.  BRM 0002.12.2015  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice 

stanowiącego zał. nr 3 do Statutu miasta Katowice  (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007 

z późn. zm.)  ustalam następujący porządek obrad  XVI sesji Rady Miasta Katowice w dniu  

16 września 2015r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

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

międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Janusza Kalinowskiego” (DS-269/15).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”” (DS-270/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Instytucji Kultury 

„Katowice- Miasto Ogrodów”  w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. 

Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-271/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w 

całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (DS-272/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w 

całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno-leczniczym (DS-273/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Kadetów Lwowskich” (DS-274/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (DS-

275/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice 

nazwy „Budowlana”(DS-276/15).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku 

przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (DS-277/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-279/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1441011385
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1438761847
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1439372742
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1439372861
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1439457534
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1439457647
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1439975099
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1440573546
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1440573546
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1440573702
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1440573803
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1440669176


2 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 35 położonego 

przy ul. PCK 9 w Katowicach (DS-280/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” (DS-281/15).   

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” (DS-

282/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

programu „Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej” (DS-283/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” (DS-284/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie” (DS-

285/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (DS-286/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja 

zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

(DS-303/15). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto 

Katowice projektu pn. Katowice- Miasto Ogrodów (DS-304/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 

na 2015 rok (DS-296/15). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Katowice na lata 2015-2035 (DS-297/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek 

Pomocniczych:  nr 2 Załęska Hałda- Brynów część zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - Józefowiec (DS-298/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji 

wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 2 Załęska Hałda-Brynów część 

zachodnia, nr 3 Zawodzie, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb i nr 11 Wełnowiec - 

Józefowiec ( DS-299/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka” (DS-300/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Projektu uporządkowania gospodarki wodami 

opadowymi w mieście Katowice (DS-301/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu „Uporządkowania gospodarki 

ściekowej w mieście Katowice- Etap III” (DS-302/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice obwodów 

głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz areszcie 

śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (DS-305/15). 

36. Rozpatrzenie skarg: 

- Pana A O na niewłaściwe działania Dyrektora Instytucji Kultury Katowice- Miasto 

Ogrodów (DS-292/15) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441010755
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441010953
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011153
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011153
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011381
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011575
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011871
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441011871
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441012157
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441784047
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441784154
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441615390
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441615541
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441695142
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441695262
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441695716
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441783344
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441783572
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441798793
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441187620


3 

 

- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach (DS-293/15) 

37. Interpelacje radnych. 

38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji.          

 

                                                                              Przewodnicząca  

                                                                         Rady Miasta Katowice  

 

                                                                             Krystyna Siejna  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1441187752

