
Katowice, 21.01.2016 

 

 

L.dz.  BRM 0002.2.2016  

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  XXI 
sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27 stycznia 2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XIX i XX 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 z pracy Rady Seniorów Miasta Katowice za 2015r. 

10. Informacja (raport) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie 
środowiska w województwie śląskim w 2014 roku (DS-390/15). 

11. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad 

Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015r. (DS-419/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 

Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-417/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w 

wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-

418/16). 

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

Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-438/16). 

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

Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-439/16).  

16. Przedstawienie protokołu z dnia 19 stycznia 2016r. Komisji doraźnej Rady Miasta Katowice do 

dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 (DS-

441/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta 

Katowice za 2015r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2015r. 

(DS-420/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych 

z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-422/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w 

Katowicach (DS-423/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-424/16).  
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (DS-425/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-426/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach (DS-427/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w 

Katowicach (DS-428/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych 

w Katowicach (DS-429/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych 

w Katowicach (DS-430/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach 

(DS-431/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli 

prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia (DS-432/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-433/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-434/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na 

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-435/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 (DS-421/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016r. (DS-436/16).  

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

nazwy „Skwer Karola Hieronima Chodkiewicza” (DS-440/16). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok (DS-442/16). 

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

Katowice na lata 2016-2035 (DS-443/16). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2016 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków (DS-444/16). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian 

w strukturze finansowania samorządów (DS-416/16). 
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39. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani K S na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach (DS-437/16). 

40. Interpelacje radnych. 

41. Komunikaty i wolne wnioski. 

42. Zamknięcie sesji.          

                                                                              Krystyna Siejna  

 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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