
UCHWAŁA NR LXI/1257/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. W Statucie miasta Katowice stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/340/04 Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. 
poz. 5820 z późn. zm.) wprowadzić następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§6a. Do organów miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych mogą być składane skargi, wnioski i 
petycje, które rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”;

2) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice lub na jego stronie internetowej 
udostępnia się w szczególności:

1) uchwały Rady, protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady,
2) zarządzenia Prezydenta,
3) treść interpelacji i zapytań radnych wraz z odpowiedziami,
4) informacje o petycjach składanych do organów miasta,
5) inne dokumenty zawierające informacje o wykonywaniu zadań publicznych.”;

3) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§20a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik nr 5 do Statutu.”;

4) w § 25  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klub może utworzyć co najmniej trzech radnych.”.

§2. W załączniku nr 3 do Statutu miasta Katowice "Regulamin Rady Miasta Katowice" wprowadzić 
następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący informuje Radę o treści interpelacji i zapytań radnych.

2. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice obsługująca Radę prowadzi zbiór interpelacji i 
zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.”;

2) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a) Prezydentowi,

b) komisjom Rady,
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c) klubom radnych,

d) grupie co najmniej 3 radnych,

e) przewodniczącemu Rady,

f) grupie co najmniej 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 
(obywatelska inicjatywa uchwałodawcza) na zasadach określonych przez Radę.”;

3) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego 
imienną identyfikację głosu radnego oraz przez podniesienie ręki. W sytuacji awarii lub niedostępności 
elektronicznego systemu głosowania przeprowadza się głosowanie imienne.”.

§3. Załącznik nr 5 do Statutu miasta Katowice „Zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji” 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie począwszy od kadencji organów miasta Katowice, których wybory zarządzono na 
dzień 21 października 2018r.

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do uchwały Nr LXI/1257/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 25 października 2018 r.

Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Katowice ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, 
WNIOSKÓW I PETYCJI

§1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją, rozpatruje skargi, wnioski i petycje złożone do 
Rady, w trybie i na zasadach określonych w szczególności w:

1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.

§2. Komisja podlega wyłącznie Radzie, a swoje zadania realizuje na posiedzeniach oraz poprzez działania 
kontrolne.

§3. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę.

§4. Rada wybiera spośród członków Komisji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji.

§5. Komisja rozstrzyga sprawy w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Komisji.

§6. Po wpłynięciu do Rady skargi, wniosku lub petycji przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje je do 
Komisji w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięcia oraz występuje do Prezydenta z wnioskiem 
o przedstawienie stanowiska w sprawie.

§7. Komisja może wyznaczyć zespół, składający się z 2 - 4 członków Komisji, w celu wstępnego rozpatrzenia 
sprawy i przygotowania propozycji jej załatwienia.

§8. Komisja może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi, których wykonanie następuje za 
zgodą przewodniczącego Rady, a koszty pokrywa się z budżetu miasta na podstawie umów zawartych przez 
Prezydenta.

§9. Po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, a także ze stanowiskiem Prezydenta w sprawie, Komisja 
przygotowuje odpowiedni projekt uchwały Rady, który kieruje do przewodniczącego Rady.

§10. W sprawach nieuregulowanych w zasadach i trybie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stosuje 
się odpowiednio przepisy Statutu oraz zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej stanowiących załącznik nr 4 
do  Statutu.
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Podpis: Signature-1971455342

Imię: Krystyna Maria
Nazwisko: Siejna
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  25 października 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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