
 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA XXIII SESJI 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

W DNIU 25 I 26 STYCZNIA 2012 ROKU  godz. 10.00 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powołanie sekretarzy obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej w Bytomiu. 

5. Informacje o działalności Prezydenta Miasta. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/299/12 Rady Miejskiej  
w Bytomiu z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przeniesienia kierunków 
kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w 
Bytomiu przy ul. Katowickiej 35 (R-347). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2012 rok 
(R-349). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/282/11 Rady Miejskiej  
w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bytomia na lata 2012- 2022 (R-350). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 
nieruchomości gminne, które stały się własnością Skarbu Państwa  
z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 
Chorzowskiej (droga krajowa DK – 79) z ul. Głowackiego (droga gminna) w Bytomiu”, 
na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2011 r. nr IF/IIIa/5340/57/10 (R-

351). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/252/11 Rady Miejskiej  
w Bytomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Bytomia 
na lata 2012 – 2015” (R-343). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 
w Bytomiu (R-352). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zespół przyrodniczo – krajobrazowy obszaru 
lasu pod nazwą „Miechowicka Ostoja Leśna” (R-348). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz 
cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta (R-344).  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego (R-345). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/138/11 Rady Miejskiej  
w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie  
w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom (R-341). 

 

 

 

 



16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra 
Kardasza (R-340). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra 
Kardasza(R-342). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do zniszczenia dokumentów 
złożonych przez kandydatów na ławników (R-346). 

19. Interpelacje radnych. 

20. Oświadczenia radnych. 

21. Sprawy organizacyjne. 

22. Zakończenie obrad. 
Bytom, dnia 18 stycznia 2012 roku 


