
 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
MIASTA KATOWICE 

Katowice, 19.11.2015 

 
 
 
 

 

L.dz.  BRM 0002.14.2015  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515)  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  XVIII sesji Rady 

Miasta Katowice w dniu 26 listopada 2015r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Katowice. 

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami. 

7. Zapytania radnych.  

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie międzysesyjnym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z 

dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice (DS-358/15). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 5 Brynów- Część 

Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-357/15).  

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

nazwy „Plac Sławika i Antalla” (DS-355/15).  

13. 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-356/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 

na lata 2015-2022 (DS-359/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

miasta Katowice za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-

360/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem 

dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice (DS-361/15).  

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

Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (DS-362/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221758395&id=1447747317
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446200797
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446194470
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1445950574
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446190655
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446203533
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446447247
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446447247
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446464977
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446465092


 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka” (DS-363/15).  

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

nazwy „Plac Obrońców Katowic” (DS-364/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza 

Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-365/15). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza 

Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-366/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu 

rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 

stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-367/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania spółki Polkomtel Sp. z o.o. do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK 

„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej-Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w 

Katowicach (DS-368/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-369/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-370/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania 

informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości 

składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (DS-373/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (DS-374/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach (DS-

380/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015r. 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-382/15) 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice na rok 2015 (DS-383/15). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok 

(DS-384/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice 

na lata 2015-2035 (DS-385/15). 

33. Rozpatrzenie skarg: 

- Państwa: A G, A J, A M i U K na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-375/15).  

- Pana M G na niewłaściwe działania funkcjonowania Straży Miejskiej w Katowicach (DS-376/15).  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446465181
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446465417
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446638116
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1446638211
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447318059
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447318167
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447318752
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447318857
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447667274
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447667392
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447748517
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447748517
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447840545
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447840715
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447840811
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447841030
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447744727
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447744887


 

- Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla” na działania 

Prezydenta Miasta Katowice (DS-377/15). 

- Pana W Ł na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z realizacją zadań w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego (DS-378/15).  

34. Interpelacje radnych. 

35. Komunikaty i wolne wnioski. 

36. Zamknięcie sesji.          

 

                                                                              Krystyna Siejna  

 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  

  

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447744980
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1447745127

