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Porządek obrad XXXIV 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 XXXII  sesji Rady Miasta Katowice.  
5. Zmiany w porządku obrad.  

5a/ Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Katowice.  
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 2017 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-746/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta 
Katowice (DS-747/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na 
wydzielonym rachunku (DS-749/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. 
wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji miejskiej kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Katowice (DS-750/16). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=100522
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=100679
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100242&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100218&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100219&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100230&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100258&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100300&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100340&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100404&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100413&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100414&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100467&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100501&menu=659


21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem 
budżetu obywatelskiego na rok 2018 (DS- 751/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  
w Katowicach od pani J O i pani K S z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej (DS-752/16). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach od pani R T i pana M T z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja  (DS-753/16). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
przysługującej od pani J G, pana K C i pana D C reprezentowanego przez panią J G z tytułu 
używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego  w Katowicach (DS-
754/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok (DS-755/16).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035 (DS- 756/16).  
 
26a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw nowo 
powstałym ulicom w Katowicach (DS-757/16). 
26b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków 
w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz 
określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-
758/16).  
26c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (DS-759/16).  

27. Rozpatrzenie skarg: 
- Pana B S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-748/16).  

28. Interpelacje radnych.  
29. Komunikaty  i wolne wnioski. 
30. Zamknięcie sesji. 

                                                                        
                                                                   Krystyna Siejna  

                                                                   Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100523&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100524&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100525&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100526&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100526&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100527&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100528&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100686&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100687&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100687&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100725&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100415&menu=659

