
                                                                                                                            Katowice, 29.11.2016r. 
 

 
 
 
 
L.dz. BRM 0002.15.2016  
Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 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 XXXIV sesji Rady Miasta Katowice w dniu 14  grudnia  
2016r. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Powołanie sekretarzy sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 o pracach Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.  
9. Rozpatrzenie  informacji  - raportu nt. „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2015 

roku” (DS-739/16). 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2017-2035 (DS-729/16).  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017rok 

(DS-730/16).  
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych  

i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok (DS-736/16).  
13. 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-740/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych 
za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-742/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku 
przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach ( wniosek Bookmacher Sp. z o.o. ) (DS-743/16).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Miasta Katowice na rok 2017 (DS-745/16). 

17. Interpelacje radnych.  
18. Komunikaty  i wolne wnioski. 
19. Zamknięcie sesji. 

                                                                   Krystyna Siejna  

                                                                   Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice 
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