
 
Uchwała  nr XVII/297/03 
Rady  Miejskiej  Katowic 

 
z   dnia 8 grudnia 2003r. 

 
w   sprawie   projektu   Statutu   miasta   Katowice 

 
 Na  podstawie  art.  3 ust.  2  i  art.  18 ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  8 marca 
1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz. U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591,  z   2002 r.  
Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,   poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  
214, poz.  1806  oraz z  2003 r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz. 1568  i  Nr  177,  
poz.  1725),  po  uwzględnieniu  uwag   Prezesa  Rady  Ministrów  zawartych   w  
piśmie   z  dnia  8 lipca 2003 r. 
 

Rada  Miejska  Katowic 
uchwala: 

 
§1. Projekt  Statutu  miasta   Katowice    w   brzmieniu    stanowiącym  załącznik   

do  niniejszej  uchwały. 
 
§2. Traci  moc  uchwała  nr  IX/116/03 Rady  Miejskiej  Katowic  z  dnia  19 maja 

2003 r. w  sprawie  projektu  Statutu  miasta  Katowice. 
 
§3. Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Katowic   do  uzgodnienia  

projektu  Statutu   z   Prezesem   Rady   Ministrów   za   pośrednictwem    
Ministra    Spraw  Wewnętrznych   i   Administracji. 

 
§4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
            Jerzy Forajter 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 
 
 Rada   Miejska  Katowic  uchwałą  nr  IX/116/03   z   dnia  19 maja 2003 r.  uchwaliła  
projekt  Statutu  miasta  Katowice.   Zgodnie  z  przepisem  art.  3  ust. 2 ustawy   z  dnia                    
8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym,   Przewodniczący  Rady  skierował  projekt  
Statutu  do  uzgodnienia  z   Prezesem  Rady  Ministrów,  za  pośrednictwem  Ministra    
Spraw  Wewnętrznych   i  Administracji.   
 Prezes   Rady   Ministrów   pismem   z   dnia   8  lipca 2003 r.  przekazał  Radzie  
Miejskiej  Katowic  uwagi,  które  jego  zdaniem  uniemożliwiają  uzgodnienie   projektu  
Statutu. 
Uwagi  dotyczą: 

1) zamieszczenia  w  Statucie  przepisów  regulujących  liczbę i  nazwy  komisji  stałych  
oraz  zakres  ich  działania, 

2) postanowień   zawartych   w   projekcie,  zakładające  m. in.  formę  zarządzenia  dla  
ogółu   rozstrzygnięć  związanych  z  wykonywaniem   zadań   przez   Prezydenta, 

3) określenia  w    Statucie   kwestii   dotyczącej   mienia   komunalnego, 
4) wprowadzenia  do  Statutu  spraw   dotyczących  stanowienia  przez  miasto    aktów  

prawa  miejscowego  oraz  zasad  i  trybu  przekazywania  uchwał  organów  miasta  
organom  nadzoru, 

5) postanowień  Statutu,  które  winny   w  sposób  bardziej  szczegółowy  regulować 
gospodarkę   finansową   miasta, 

6) umieszczenia  w  Statucie  przepisu  o  utracie  mocy  dotychczas  obowiązującego  
Statutu. 

Komisja  doraźna  dla  zaopiniowania   projektu    Statutu  miasta  Katowice,  po  
przeanalizowaniu uwag   z  udziałem  Prezydentem  Miasta  Katowice   postanowiła  
uwzględnić uwagi  Prezesa  Rady  Ministrów  i  uzupełnić   projekt  Statutu    oraz  
przedłożyć  ponownie  projekt    pod  obrady  Rady  Miejskiej  Katowic.  

W   przedmiotowym  projekcie  Statutu  w  § 21  dodano  wykaz  nazw  działających  
aktualnie   stałych   komisji  Rady   oraz   wpisano w  §  23   przedmiotowy  zakres  działania  
poszczególnych  komisji.   W  §   28 ust. 1 (dawny § 27 ust. 1)  zmodyfikowano  opis  zakresu  
wydawania  przez  Prezydenta  rozstrzygnięć.   Projekt  Statutu  uzupełniono  o  dodanie  
rozdziału  pt.:  „Mienie  miasta”  a  także  rozdziału  pt.:  „Stanowienie  aktów  prawa  
miejscowego”.    Stosownie  do  uwag,  poszerzono  treść  rozdziału  dotyczącego  gospodarki  
finansowej  miasta,   uzupełniając  go  o zapisy  odnośnie,  projektu  budżetu   miasta  i  jego  
uchwalania,  odpowiedzialności  za  mienie  oraz   kontroli  finansowej.  Dodano  również  
zapis  dotyczący  utraty  mocy   obowiązującego  aktualnie  Statutu. 

Wymienione  zmiany  wyczerpują  w  pełni  uwagi  dotyczące treści  poprzedniego  
projektu  Statutu. 


