
UCHWAŁA Nr XLI/555/01 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 26 listopada 2001r. 

 
w sprawie zmiany w Statucie Miasta Katowic. 
  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 
622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 
1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 
718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009r i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 
971 w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w 
województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497), po uzgodnieniu zmiany 
z Prezesem Rady Ministrów 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a: 

 
1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/217/96 Rady Miejskiej Katowic z dnia  
 11 marca 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Katowic, stanowiącym Statut Miasta Katowic, 
dokonać następującej zmiany, po § 12 dodać § 12a i a 12b w brzmieniu: 
 “§ 12a 1. Działalność organów miasta jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 
ustaw. 
 2. Jawność działania organów miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania 
informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady, a także dostępu do dokumentów 
wynikających z wykonywania zadań publicznych. 
 3. Do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Miasta Katowic, udostępnia się na zasadach poniżej 
określonych: 

1) uchwały Rady, uchwały Zarządu, 
2) protokoły sesji Rady, komisji Rady i posiedzeń Zarządu, 
3) statuty i regulaminy jednostek organizacyjnych miasta. 

 4. Postanowienie ust, 1 nie dotyczy sesji Rady odbywających się z ustawowym wyłączeniem jawności 
5. Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu 
do wskazanego przez nią dokumentu w celu zapoznania się z jego treścią, sporządzenie notatek lub 
odpisów. 
 6. Zapoznanie się osoby zainteresowanej z danym dokumentem ma miejsce w siedzibie Urzędu 
Miasta Katowice w godzinach pracy w obecności wyznaczonego pracownika. 
 7. Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie. W 
razie niemożności niezwłocznego wglądu do dokumentu, ustalony zostanie dla tej czynności 
odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. 
 § 12 b 1. Dokumenty udostępnia: 
 1. Naczelnik Biura Rady Miejskiej - w zakresie uchwał Rady,  
 protokołów z sesji i posiedzeń Komisji, 

2. Kierownik Biura Zarządu Miasta - w zakresie uchwał Zarządu  
i protokołów z posiedzeń Zarządu, 

3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w zakresie statutów i  
 regulaminów organizacyjnych miasta i jednostek organizacyjnych. 

 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 wyznaczą spośród pracowników  
 wskazanych komórek organizacyjnych osoby upoważnione do  
 udostępniania dokumentów w razie ich nieobecności. 
 3. Udostępnianie dokumentów odbywa się z uwzględnieniem ochrony  
 danych osobowych i informacji niejawnych wynikających z odrębnych  
 przepisów”. 
  
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w 
 Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 


