
Katowice, 21.07.2016 

 

 
 
 
 
L.dz.  BRM 0002.9.2016 
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  XXVIII sesji 
Rady Miasta Katowice w dniu 27 lipca  2016r. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII 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 projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w 
latach 2017-2027 (DS-591/16) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad  Jednostek  Pomocniczych nr 
3  Zawodzie i nr 19 Piotrowice-Ochojec (DS-636/16).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w 
wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych nr 3 Zawodzie i nr 19 Piotrowice – Ochojec (DS-637/16). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały  uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania i współorganizacji 
na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 (DS-
638/16).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 
rok (DS-641/16).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 (DS-642/16).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej 
Miastu Katowice od CON-DOR A sp. z o.o. w Katowicach z tytułu administrowania kompleksem 
budynków przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach (DS-643/16). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice w skład 
Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 
2030” (DS-644/16). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych – 
garaży ich dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-645/16). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia ( dz. 36/21), zabudowanej urządzeniem 
infrastruktury technicznej – tłocznią ścieków w celu sprzedaży budowli wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. (DS-633/16).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-639/16).  
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach,  
z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon (DS-640/16).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 
Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic”- część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. 
Sandacza do ul. Rolniczej (DS-634/16).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 
Murcki I i Giszowiec  I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki 
do ul. Armii Krajowej (DS-635/16).   

23. Interpelacje radnych.  

24. Komunikaty  i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 
 
                                                                              Krystyna Siejna  
 
                                                                              Przewodnicząca  Rady  Miasta  Katowice  
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