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UCHWAŁA NR LII/1051/18
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 stycznia 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W Statucie miasta Katowice stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/340/04 Rady Miasta Katowic
z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r.,
poz. 5820) wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumenty udostępnia:
1) kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice obsługującej Radę - w zakresie uchwał
Rady, protokołów sesji i posiedzeń komisji,
2) kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice obsługującej Prezydenta - w zakresie
zarządzeń Prezydenta,
3) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice - w zakresie udostępniania innych
dokumentów zawierających informacje o wykonywaniu zadań publicznych.”;
2) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady i tryb wyboru oraz wygaśnięcia mandatu lub odwołania Prezydenta określają odrębne
przepisy.”;
3) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Urząd prowadzi i udostępnia wykaz jednostek organizacyjnych miasta.”.
§ 2. W załączniku nr 3 do Statutu miasta Katowice "Regulamin Rady Miasta Katowice" wprowadzić
następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji przewodniczący Rady zawiadamia radnych, co
najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienia, projekty uchwał i inne materiały
związane z wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną
z wykorzystaniem internetu. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne
pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia. Uznaje się, że materiały przesłane
drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, że radny mógł się zapoznać z ich treścią.”;
2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Postanowień ust. 4 nie stosuje się do porządku obrad sesji uroczystych. Porządek obrad sesji
uroczystych uwzględnia charakter ich przedmiotu.”;
3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W czasie sesji przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszeń
wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem są:
- stwierdzenie kworum,
- zakończenie dyskusji,
- zwiększenie czasu i ilości wystąpień dyskutantów,
- przerwa w obradach,
- powtórne przeliczenie głosów,
- wyłączenie jawności obrad,
- odesłanie projektu uchwały do projektodawcy lub komisji wraz z zakończeniem dyskusji”;
4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień rozstrzyga Rada po przesłuchaniu nagrania przebiegu
sesji. Rada może również wysłuchać protokolanta.”;
5) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania oraz przez
podniesienie ręki. W sytuacji awarii lub niedostępności elektronicznego systemu głosowania, głosowanie
odbywa się wyłącznie przez podniesienie ręki przy pomocy sekretarzy.”,
b) uchyla się ust. 2.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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