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INFORMACJA 

o działaniach Prezydenta Miasta 

w okresie od 21 października do 2 listopada 2020 r. 

Wysoka Rado! 

W okresie sprawozdawczym podpisałem 20 „Zarządzeń  Prezydenta Miasta". 

Dotyczą  one m. in. następujących spraw: 

Wykonania uchwał  Rady Miasta w sprawie: 

- zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok; 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2020-2045. 

Ponadto zarządzeniami: 

- powołałem komisję  konkursową  do oceny ofert na realizację  w 2021 roku zadania pn. 

„Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacja prawna"; 

- przyjąłem nowe stawki do porozumień  zawieranych w 2020 roku pomiędzy Miastem 

a innymi podmiotami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- ustaliłem zasady opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"; 

- ustaliłem „Plan zimowy utrzymania dróg na sezon 2020/2021" i powołałem „Zespół  

koordynujący działania w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Katowice"; 

- wprowadziłem zasady wsparcia dla podmiotów będących najemcami lokali użytkowych 

znajdujących się  w zasobie miasta, bądź  korzystających z tych lokali bezumownie 
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w następstwie ustanowienia zakazów w prowadzeniu przez ich działalności w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

W zakresie gospodarowania mieniem podjąłem następujące decyzje: 

- ustaliłem czynsz dzierżawny w okresie ograniczeń  epidemicznych na terenach stanowiących 

własność, bądź  będących w użytkowaniu wieczystym miasta; 

- wyraziłem zgodę  na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości położonej w rejonie ul. M. 

Góreckiego; 

- zdecydowałem nie korzystać  z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. 

Grodowej i ul. Działowej. 

Ponadto: 

- zaakceptowałem sprawozdanie z dokonanych umorzeń  należności oraz udzielonych innych 

ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu 

oraz jednostkom organizacyjnym miasta w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020 r.; 

- zaakceptowałem informację  z wykonania budżetu miasta za 3 kwartały 2020 r. 

Podpisałem m.in. zarządzenia wewnętrzne w sprawie: 

- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż  lokalu użytkowego położonego przy ul. Poleskiej 20; 

- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych 

na sprzedaż  lokali mieszkalnych położonych przy: ul. Gliwickiej 132a/6, ul. Bronisławy 19/2, 

ul. Rybnickiej 6/2 i ul. Sokolskiej 14/2; 

- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych 

na sprzedaż  lokali mieszkalnych położonych przy: ul. Plebiscytowej 1/3b, ul. Plebiscytowej 

1/7a, ul. Plebiscytowej 1/9, ul. Żwirki i Wigury 5/2 i ul. Żwirki i Wigury 5/14. 
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Informacja do sprawozdania na sesję  Rady Miasta Katowice w dniu 
04.11.2020 r.: 

Wyjazdy na delegacje zagraniczne 
w okresie międzysesyjnym od 22.10.2020 r. Do 4.11.2020 r. 

Brak wyjazdów w okresie międzysesyjnym. 

NACZELNIK 
VVydzia 	min 	cyjnego 

zegor 	es cz 



Informacja międzysesyjna od 22 października do 3 listopada 2020 roku 

PANIE PRZEWODNICZĄCY, WYSOKA RADO, DRODZY INTERNAUCI, SZANOWNI MIESZKAŃCY 

22 października brałem udział  w Posiedzeniu Rady Programowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia 

23 października uczestniczyłem w wideokonferencji z Wojewodą  Ś ląskim na temat obecnej sytuacji 
epidemiologicznej 

28 października uczestniczyłem w inauguracji  online  roku akademickiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

28 października uczestniczyłem w posiedzeniu  online  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

29 października uczestniczyłem w wideokonferencji z Wojewodą  ś ląskim na temat obecnej sytuacji 

epidemiologicznej 

31 października uczestniczyłem w wideokonferencji konsultacyjnej z Premierem na temat obecnej 

sytuacji epidemiologicznej w Polsce 

2 listopada uczestniczyłem w wideokonferencji prezydentów miast Subregionu Centralnego 

z Marszałkiem Województwa Ś ląskiego na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej w regionie 

3 listopada uczestniczyłem w wideokonferencji z prezydentami miast Unii Metropolii Polskich 

3 listopada uczestniczyłem w wideokonferencji konsultacyjnej z Premierem na temat obecnej 

sytuacji epidemiologicznej w Polsce 
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