
UCHWAŁA NR III/29/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 grudnia 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 § 25 Statutu miasta Katowice stanowiącego 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.) uchylić ust. 1 i 2.

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

1) uchylić § 16;

2) w § 27 uchylić ust. 1.

§ 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.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr III/29/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją, podlega wyłącznie Radzie, a swoje zadania 
realizuje na posiedzeniach oraz poprzez działania kontrolne.

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

§ 3. W skład Komisji wchodzi od sześciu do dziewięciu radnych.

§ 4. Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Komisji oraz 
pozostałych członków 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 przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym przygotowania propozycji 
rozstrzygnięcia, oraz występuje do Prezydenta lub do kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej 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. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, a 
także ze stanowiskiem Prezydenta lub kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, Komisja proponuje 
Radzie sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku lub petycji przygotowując odpowiedni projekt uchwały, który 
kieruje do przewodniczącego Rady.

§ 9. 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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