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L.dz.  BRM 0002.8.2016 
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. 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  XXVII sesji 
Rady Miasta Katowice w dniu 29 czerwca 2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołów z XXV  i XXVI 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 III kadencji.   

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

10. Rozpatrzenie:  
a. sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 
2015rok  ( DS-526/16) wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2015 rok (DS-528/16).  
b. informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku 
budżetowego 2015 (DS-523/16).  
c. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego (DS-600/16).  
d. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice 
na lata 2015-2035 za 2015 rok (DS-529/16).  
e. sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za 2015 rok (DS-527/16).  
f. sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2015 rok wraz z opinią i raportem 
niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. (DS-601/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania 
programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku” (DS-
541/16).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok wraz z autopoprawką (DS-525/16). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego miasta Katowice za 2015rok (DS-602/16). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 
absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015rok (DS-603/16). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=98465
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=98525
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97352&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97354&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97349&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98428&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97355&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97353&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98435&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97367&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97367&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=97351&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98433&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98434&menu=659


 
 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii 
mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020” za 2015 rok (DS-589/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015r. „Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016” oraz „Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-590/16).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych – 
garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie 
(DS-596/16).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w Katowicach przy 
ul. Obroki (cz.dz.3/3), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. 
(DS-597/16). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok (DS-598/16).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 
„Pijarska” (DS-599/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby (DS-604/16). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia XIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół 
Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach (DS-605/16).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
(DS-606/16).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia XVII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-608/16).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
(DS-609/16). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w 
Katowicach (DS-607/16). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Katowice programu „Nas Troje i więcej” (DS-610/16).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-611/16).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Jury 
Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze (DS-612/16). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza 
Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 (DS-613/16). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 
przysługującej  Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana K M  
z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Grażyńskiego  (DS-614/16). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za 
przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-615/16). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Technikum nr 15 w Katowicach imienia Tomasza 
Klenczara (DS-616/16). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Katowice na lata 2016-2022” (DS-617/16). 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98261&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98262&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98374&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98375&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98376&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98379&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98441&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98486&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98487&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98490&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98491&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98489&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98492&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98510&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98529&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98539&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98541&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98542&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98543&menu=659
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=98545&menu=659


35. Interpelacje radnych.  

36. Komunikaty  i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji. 
 
                                                                              Krystyna Siejna  
 
                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  


