
Katowice, 25.02.2016 

 

 
 
L.dz.  BRM 0002.3.2016 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.)  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  
XXII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 2 marca  2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI 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 Młodzieżowej Rady Miasta Katowice za okres kadencji. 

10. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice: 
a/ Rozpatrzenie projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-465/16). 
b/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Katowice (DS-466/16). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-472/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic  
w Katowicach (DS-449/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Dworcowej 5 w Katowicach (DS-450/16) – dot. wniosku AION Investment Sp. z o.o.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Dworcowej 5 w Katowicach (DS-451/16) – dot. wniosku Primary Capital Sp. z o.o.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. 
Roździeńskiego 16 w Katowicach( DS-452/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez miasto Katowice za 2015r. (DS-453/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-454/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” oraz programów: „Gminny program wspierania 
rodziny na lata 2016-2017”, „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2017”, 
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2020” (DS-456/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego  
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2015 roku (DS-457/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków 
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Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach (DS-459/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice 
nazwy „Plac generała Stanisława Maczka” (DS-460/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty 
udzielanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w 
użytkowanie wieczyste gruntu, usytuowanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych w rejonie „Starego Giszowca” (DS-461/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodkowi 
Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-462/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr XII/208/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011 (DS-463/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. 
Paderewskiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-464/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
(DS-471/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez współorganizację Dni w 
Diecezji w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży (DS-467/16). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-469/16). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-470/16). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani I J i pana G J za lokal 
mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Adamskiego (DS-468/16). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice  
z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. (DS-473/16). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice  
z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 
(DS-474/16). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Strategii 
Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-
2015” (DS-475/16). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego 
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku-
Białej) (DS-476/16). 

35. Rozpatrzenie skarg - Pana Z P na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez Prezydenta 

Miasta Katowice (DS-458/16).  

36. Interpelacje radnych. 

37. Komunikaty i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji.          

                                                                              Krystyna Siejna  

 

                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1454668785
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1454939084
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1455181961
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1455184933
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1455185051
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1455538948
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456137425
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456132449
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456136826
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456137233
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456136162
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456302402
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456302503
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456323181
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1456398699
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1454507976

