
Katowice, 8.09.2016 

 

 
 
 
 
L.dz.  BRM 0002.11.2016 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 )  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  XXX sesji Rady 
Miasta Katowice w dniu 14 września 2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII  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. Przedstawienie raportu końcowego z konsultacji społecznych koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach (DS-
667/16). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-648/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-647/16). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-654/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych  
w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-655/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (DS-652/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. 
Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o. ) ( DS-649/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
Bocheńskiego 64 A ( wniosek Bingo Centrum Sp. z o.o. ) (DS-650/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. 
Korfantego 9 w Katowicach ( wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.) (DS-
651/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych -
garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w gruncie (DS-661/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016r. (DS-662/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-663/16).  
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. 
położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji (DS-664/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-671/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-672/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Katowicach 
przy ul. Poniatowskiego, Francuskiej, Mikusińskiego, Słonimskiego (DS-673/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/566/16) (DS-
675/16). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygniecie nadzorcze ( dot. uchwały XXVII/565/16) (DS-
676/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od p. J K z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Tysiąclecia (DS-677/16). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (DS-678/16). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna  
w Katowicach- część obejmująca wschodni fragment obszaru dawnej Huty Baildon (DS-665/16).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach (DS-
666/16).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach (DS-670/16).  

32. Rozpatrzenie skarg: 
- Pana J G i Pani E S na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice (DS-668/16).  
- Pana F K na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-669/16) 

33. Interpelacje radnych.  

34. Komunikaty  i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
 
                                                                              Krystyna Siejna  
 
                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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