
Katowice, dnia  23  lutego  2012 r. 

 

 

  

L.dz.  BRM 0002.2.2012  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U.  z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice  ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2004r., nr 14, poz. 539 z późniejszymi zmianami)  ustalam porządek obrad XIX sesji Rady 

Miasta Katowice w dniu 29 lutego  2012r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie między sesjami. 

7. Zapytania radnych. 

8. Debata nt. ustawy metropolitalnej dla Śląska. 

9. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach na 

temat:  

 Stanu środowiska w województwie śląskim w 2010 roku 

 Oceny stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie 

śląskim w latach 2008-2010. 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyznania Panu profesorowi Jerzemu 

Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” ( PU-43/12). 

11. Prezentacja projektu Katowickiego Parku Miniatur. 

12. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat postępu prac związanych z 

projektowaniem nowego stadionu GKS Katowice. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice 

(PU-21/12).  

14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36  

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia 

Roberta Oszka (PU-19/12).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2012r. (PU-20/12). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach ( PU-22/12).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu” ( PU-23/12).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach” ( PU-24/12).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. 

„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (PU-25/12).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. 

„Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Teraz My!” 

(PU-26/12). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. 

„Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach Postaw na siebie 

(PU-27/12). 



22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (PU-28/12).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia służbie zdrowia, w tym 

farmaceutom, warunków wykonywania ich misji na poziomie gwarantującym 

ubezpieczonym pacjentom dostęp do leków i świadczeń zdrowotnych możliwie 

najwyższej jakości – inicjatywa uchwałodawcza grupy Radnych  (PU-29/12).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie 

miasta Katowice „Park Bolina” (PU-30/12). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 

miasta Katowice „Franza Waxmanna” (PU-31/12). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” ( PU-32/12).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół 

zawodowych (PU-33/12).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice ( PU-35/12). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 

roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015” (PU-36/12). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz 

terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta 

Katowice ( PU-37/12).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  miasta 

Katowice na 2012 rok ( PU-38/12).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Katowice na lata 2012-2035 ( PU-39/12).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice 

na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków ( PU-40/12). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice na rok 2012 ( PU-41/12).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A A wraz z odpowiedzią na skargę ( PU-

42/12).  

36. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- skargi Pani K D na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice  

( PU-34/12). 

37. Interpelacje radnych. 

38. Komunikaty i wolne wnioski. 

39. Zamknięcie sesji.                                                                                                                         

                                                                                                       Przewodniczący  

                                                                                                  Rady  Miasta  Katowice 

 

                                                                                                   Arkadiusz Godlewski  


