
                                                                                                                                     Katowice, 22.11.2016r. 
 

 
  
 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Katowice  
wraz z zaproponowanymi zmianami                                                                                

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

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

10. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie proponowanych w nowym Prawie wodnym stawek 
opłat za korzystanie ze środowiska w związku z pobieraniem wody do celów spożywczych oraz 
gospodarczych (DS-708/16). Skreślony. 

11. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie  apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta miasta 
Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice w organach związku komunalnego KZK 
GOP (DS-715/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” (DS-711/16).   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza 
Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie (DS-713/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza 
Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec (DS-714/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-712/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych  
w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla 
jednostek organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do sektora finansów publicznych (DS-
709/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w 
Katowicach oraz nadania statutu (DS-710/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji w latach 2015-17 przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu „Włącz się! Program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( DS-716/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta 
Katowice (DS-717/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016, 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-719/16).  
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach” (DS-720/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 
udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich 
Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017r. (DS-721/16).   

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (DS-722/16). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2017r. (DS-723/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017r. (DS-724/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr LII/1065/05 Rady 
Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r. (DS-725/16).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 
Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz  
z jej dopływami (DS-726/16).  

28. 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-735/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utylizacji 
Odpadów w Katowicach (DS-732/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego  
z miejsca pobytu pana J R z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (DS-737/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych  
w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-738/16).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-733/16).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-734/16).  
33a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-741/16). 

34. Rozpatrzenie skarg: 
- Pani S G na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów (DS-727/16), 
- Pani W W na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-728/16).  

35. Interpelacje radnych.  

36. Komunikaty  i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji. 
                                                                   Krystyna Siejna  

                                                                   Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice 

                                                                    wz. Jerzy Forajter  Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Katowice  
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