
 
 

Uchwała nr XLVII/981/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 10 października 2005r. 

 
 
 

w sprawie wniosków dotyczących umożliwienia grupie mieszkańców podejmowania 
inicjatywy uchwałodawczej. 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 223 §1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Przyjąć wnioski Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej i Komitetu Założycielskiego 

Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Katowic – Zdrowe Osiedla  
„o wprowadzenie do Statutu miasta Katowice zapisu umożliwiającego grupie co 
najmniej 500 mieszkańców miasta podjęcie inicjatywy uchwałodawczej” co do 
zasady. 

 
§2. Uznać, że załatwienie wniosków w terminie określonym w art.244 Kpa jest 

niemożliwe z uwagi na tryb uzgadniania projektów zmian Statutu miasta Katowice 
przewidziany ustawą o samorządzie gminnym. 

 
§3. Faktyczne i prawne argumenty  decydujące o zajętym stanowisku zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do powiadomienia 

wnioskodawców i Wojewodę Śląskiego o sposobie rozpatrzenia wniosków. 
 
§5. Wykonanie  uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice  

i Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Rozpatrując wnioski Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej i Komitetu Założycielskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Katowic – Zdrowe Osiedla z dnia  
13 czerwca 2005r. „o wprowadzenie do Statutu miasta Katowice zapisu umożliwiającego  
grupie co najmniej 500 mieszkańców miasta podjęcie inicjatywy uchwałodawczej”, Rada 
Miasta Katowice przyjęła, że wnioski są słuszne co do zasady poszerzenia inicjatywy 
uchwałodawczej o grupę mieszkańców miasta. 
Dyskusyjnym jest natomiast problem ilości mieszkańców którym przysługiwałoby to 
uprawnienie. Wnioskowana ilość 500 mieszkańców wydaje się być zbyt wąskim gronem 
reprezentującym ponad 300-tu tysięczną wspólnotę samorządową miasta Katowice. 
Określenie optymalnego reprezentatywnego grona mieszkańców wymaga zatem odrębnej 
dyskusji. 
Stwierdza się, że wprowadzenie do Statutu miasta Katowice przepisów dotyczących 
poszerzenia inicjatywy uchwałodawczej wymaga specjalnego trybu przewidzianego w art.3 
ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dla miast powyżej 300 tys. 
mieszkańców to jest uzgodnienia projektu zmian Statutu z Prezesem Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 
Wymóg powyższy powoduje, że wnioski nie mogły być załatwione w terminie do jednego 
miesiąca i nie jest również możliwe wskazanie konkretnego terminu ich załatwienia. 
Z wymienionych powodów stanowisko Rady Miasta Katowice jest w pełni uzasadnione. 


