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Uchwała nr XLIII/876/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 czerwca 2009r. 

 
 

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 2001r. 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,  z 2004 r. Nr  102,  poz. 1055,  Nr  116,  poz.  1203,    z  2005 r.  
Nr  172,  poz. 1441,  Nr   175,  poz. 1457,  z  2006 r.  Nr  17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327,   Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), po uzgodnieniu projektu zmian w Statucie z Prezesem Rady 
Ministrów  pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
 
 

 
Rada   Miasta   Katowice 

uchwala: 
 

§ 1. W  Statucie  miasta  Katowice  stanowiącym  załącznik do  uchwały  nr XX/340/04 Rady   

Miejskiej  Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice 

(Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego Nr 14, poz. 539)   wprowadzić   następujące   

zmiany: 

 
1) w §  2  po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 
           „4.  Świętem  miasta  jest dzień 11 września - rocznica uzyskania praw miejskich.”; 

2) w §  11   ust.  3  otrzymuje  brzmienie: 

               „3.  Do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Katowice oraz na jego stronie      

    internetowej udostępnia się w szczególności: 

    1) uchwały Rady, protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady, 

   2) zarządzenia Prezydenta wraz z uzasadnieniem oraz uchwały i protokoły z posiedzeń 

          byłego Zarządu Miasta Katowice, 

    3) statuty  lub  regulaminy jednostek organizacyjnych miasta, 

    4) inne dokumenty zawierające informacje o wykonywaniu zadań  publicznych.” ; 

 

 3) w §  18  ust.  2  otrzymuje  brzmienie: 
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„2.  Na  wniosek  Prezydenta  lub  co  najmniej  ośmiu  radnych,  przewodniczący  Rady   

zobowiązany    jest   zwołać   sesję   na  dzień   przypadający   w  ciągu  7 dni  od  daty  

złoŜenia  wniosku.”; 

4)  w  §  20  po ust. 4  dodaje  się  ust.  5 

   „5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do działań  

 kontrolnych  innych  komisji.”; 

5)  §  21  otrzymuje  brzmienie: 

„§ 21. Rada  moŜe powołać komisje stałe określając ich przedmiot działania oraz skład 

osobowy.” ; 

6)  w §  22 pkt. 4  otrzymuje  brzmienie: 

 „4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych za pośrednictwem 

 przewodniczącego Rady.”; 

7)  w § 23  uchyla się ust. 1; 

8)  w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „1. Organem wykonawczym miasta jest Prezydent, wykonujący równieŜ zadania, które 

 ustawodawca powierzył staroście.”; 

9)  w § 30  uchyla się ust. 5; 

           10)  §  31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31. Prezydent składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za okres między               

sesjami, zawierające, między innymi, podjęte przez niego zarządzenia, stanowiska              

i rozstrzygnięcia zawarte w wykazach spraw, odbytych spotkaniach i inne.”; 

11)  w §  33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wiceprezydenci Miasta Katowice, skarbnik miasta i sekretarz miasta są        

pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi w Urzędzie.”; 

12)  w  §  37:   

      a)   ust.  2  otrzymuje  brzmienie:   

„2.  Inicjatywa  mieszkańców  powinna  uzyskać  poparcie,  co  najmniej  10 %  

mieszkańców  jednostki, posiadających  czynne  prawo  wyborcze.” 
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                  b)   uchyla   się   ust.  4; 

13) w §  39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2.  Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej moŜe składać wnioski na  sesjach                  

i   komisjach  Rady  w sprawach dotyczących danej jednostki.”; 

14) §  58 otrzymuje  brzmienie:   

      „§  58. 1.  Miasto   posiada  następujące miejskie  wyróŜnienia honorowe: 

1)  Tytuł  „Honorowy  Obywatel  Miasta  Katowice”, 

      2)  „ Odznaka za zasługi  dla  miasta  Katowice”. 

2.  Zasady  i  tryb  przyznawania  oraz  wręczania  wyróŜnień  określa  Rada  odrębnymi  

uchwałami.”. 

§ 2.   W   załączniku  nr  3  do  Statutu  miasta   Katowice  „Regulamin  Rady  Miasta  Katowice”  

wprowadzić  następujące  zmiany: 

1)  w §  4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

    „6. Wniosek o odwołanie sesji winien być zgłoszony przewodniczącemu Rady na  piśmie.”; 

2)  §  5 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 5. Termin, miejsce i porządek sesji  podaje się  do  wiadomości  publicznej w 

       prasie lokalnej, internecie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, co najmniej na 5 dni  przed              

 sesją.”; 

3)  w  §  11: 

     a)  ust. 4  otrzymuje  brzmienie: 

„4.  Radny  moŜe  się  zgłaszać  do  dyskusji  nad  kaŜdym  punktem  obrad dwukrotnie.  

Pierwsze  wystąpienie  moŜe  trwać  do  5  minut,  drugie  do  3 minut,  a  wypowiedź  „ad  

vocem”  do  1  minuty.  PowyŜsze ograniczenia nie dotyczą sprawozdawców komisji, 

inicjatorów uchwał, przedstawicieli  klubów radnych oraz dyskusji nad projektami uchwał 

wprowadzonymi do porządku obrad bez opinii komisji Rady, a takŜe wystąpień w debacie 

budŜetowej i absolutoryjnej.” 

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Postanowienia ust. 11 i 13 stosuje się odpowiednio  do osób spoza Rady występujących 
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na sesji.”; 

4) 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  mogą  być:  

      -  stwierdzenie  kworum, 

      -  zakończenie  dyskusji, 

            -  zwiększenie  czasu  i ilości  wystąpień  dyskutantów, 

            -  przerwa  w  obradach, 

            -  powtórne  przeliczenie  głosów, 

 -  wyłączenie  jawności   obrad; 

5) w  § 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Zapytania  radni  składają  ustnie  na sesji. Czas wystąpienia nie moŜe  przekraczać                     

2 minut. Po udzieleniu odpowiedzi dopuszcza się jedno  wystąpienie „ad  vocem” do 1 

minuty.”; 

6) w  §  18: 

    a)  ust. 4  otrzymuje  brzmienie: 

„4.  Protokół  sporządza  się  w  ciągu  7  dni  od  daty  zakończenia  sesji  i  wykłada  do  

wglądu  w  komórce  organizacyjnej  obsługującej  Radę  oraz  na  sali  obrad na  następnej  

sesji.” 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„ 5. Przebieg  sesji  rejestrowany  jest  równieŜ  na  nośniku  elektronicznym.” ; 

7) w §  19: 

    a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radni oraz osoby biorące udział w dyskusji mogą zgłaszać pisemnie poprawki                               

i  uzupełnienia  do  protokołu  kierując  je do przewodniczącego Rady.”  

    b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień rozstrzyga przewodniczący Rady. Od decyzji    

przewodniczącego Rady słuŜy odwołanie do Rady.”; 
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8) §  21 otrzymuje  brzmienie: 

      „1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

 a) Prezydentowi,  

 b) komisjom Rady,  

 c) klubom radnych, 

 d) grupie co najmniej 3 radnych, 

 e) przewodniczącemu Rady, 

      f) grupie co najmniej 2000 osób posiadających czynne prawo wyborcze  do  organów  

     miasta, na zasadach i w trybie określonych przez Radę. 

2. Występujący  z  inicjatywą  uchwałodawczą  winni  przedstawić  projekt  uchwały oraz 

wskazać osobę upowaŜnioną do ich reprezentowania. 

3. Projekt  uchwały  winien  być  dostarczony  przewodniczącemu  Rady  co  najmniej  3 

tygodnie przed  sesją,  na  której  ma  być  rozpatrzony, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych w ustawie. 

4. Projekty uchwał podlegają opiniowaniu przez komisje Rady. 

5. Do projektów uchwał przygotowanych z inicjatywy innych projektodawców, Prezydent 

przedstawia swoją opinię, zawierającą propozycje niezbędnych poprawek spełniających 

wymagania formalnoprawne dla projektu uchwały oraz ocenę skutków realizacji 

zwłaszcza finansowych. 

6. Projekt uchwały powinien być przedłoŜony Radzie, wraz z opiniami Prezydenta i 

komisji, na najbliŜszej sesji Rady. 

7. Rada na wniosek Prezydenta lub przewodniczącego komisji opiniującej projekt moŜe 

przesunąć termin przedłoŜenia opinii na kolejną sesję. 

8. Tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał ma zastosowanie 

równieŜ do innych stanowisk Rady.”; 

9) w   §  22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2.  Projekty zgłoszone w trybie nagłym nie  wymagają opinii określonych w § 21.”; 

10)  § 23 otrzymuje brzmienie: 

       „§ 23. Projekty  uchwał  Rady  powinny być  zredagowane  w  sposób  czytelny  i  zawierać    

 w   szczególności: 

      a)  tytuł, 

      b) podstawę  prawną, 

      c) merytoryczną  treść,  
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      d) określenie  podmiotu,  któremu  powierza  się  wykonanie  uchwały  oraz  termin  jej         

           wykonania  o  ile  jest   to  konieczne, 

      e) termin  wejścia  w  Ŝycie  uchwały  i  ewentualny  czas  jej  obowiązywania,  

      f) uzasadnienie,  faktyczne  i  prawne, 

      g) inne  elementy w  razie  konieczności:  np. opisową  treść  wstępną,  wskazanie adresata,     

          zawieszenie  wykonania.”; 

11)  w  § 27: 

      a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Głosowanie  jawne  przeprowadza  przewodniczący Rady przy pomocy sekretarzy     

lub  za  pomocą elektronicznego  systemu głosowania.”  

      b)  po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Głosowanie imienne odbywa się przez wywoływanie radnych  z  nazwiska i imienia           

w  kolejności alfabetycznej i odnotowanie w protokole,  czy radny oddał głos „za”, 

„przeciw”, czy „wstrzymuje się.” ; 

12)  §  34 otrzymuje brzmienie: 

       „§  34. 1. Komisje  Rady   mogą   odbywać  wspólne   posiedzenia. 

2. Komisje  Rady  mogą   podejmować  współpracę   z  odpowiednimi  komisjami  Rad 

innych  gmin,   powiatów   i  samorządu   województwa,  a   nadto   z   organizacjami  

społecznymi   i   zawodowymi. 

        3. Komisje  podejmują  rozstrzygnięcia  w  formie  opinii  i  wniosków  przedkładanych 

            Radzie lub Prezydentowi za  pośrednictwem  komórki organizacyjnej Urzędu  obsługującej  

            Radę. 

    4. Prezydent  w  ciągu  14  dni  informuje  pisemnie  o  sposobie  wykorzystania  wniosku  

lub  opinii.  W  przypadku   odmowy  przyjęcia  wniosku  lub  innego  niŜ  w  opinii  

stanowiska,  zobowiązany   jest    uzasadnić   swoje   stanowisko. 

5. Komisja  jest  uprawniona  skierować  sprawę   do  rozstrzygnięcia  pod  obrady  Rady, 

gdy  uzna,  iŜ  odmowa   skorzystania  z  wniosku  lub  opinii   jest  nieprzekonywająca  i  

nadal   podtrzymuje  swoje  stanowisko. 

6. Komisje  działają  na  podstawie   rocznych  planów  pracy  ustalonych  na  posiedzeniach  

komisji,  a  zatwierdzonych   przez  Radę,  która  moŜe  dokonać  ich  uzupełnienia  lub  
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zmiany. 

7. Posiedzenie  komisji  zwołuje  przewodniczący  komisji  zgodnie  z  planem  pracy  lub  

w  miarę  potrzeb,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  ustala  porządek  obrad  i  zawiadamia  

członków  komisji  za  pośrednictwem  komórki  organizacyjnej Urzędu   obsługującej   

Radę. 

8. Na  wniosek  Rady,  przewodniczącego  Rady,  Prezydenta  lub  ¼  składu  komisji,  jej  

przewodniczący  jest  zobowiązany  zwołać  posiedzenie  komisji  w  terminie 

przypadającym w ciągu  7 dni od zgłoszenia  wniosku.  

9. Komisje  składają  sprawozdanie  ze  swej  działalności  na  koniec roku,  a  takŜe  na  

kaŜde  Ŝądanie  Rady. 

      10.  W obradach komisji mogą uczestniczyć bez prawa udziału w  głosowaniu: 

         a) radni nie będący członkami komisji, 

         b) przewodniczący  zarządu  jednostki  pomocniczej w sprawach dotyczących danej  

             jednostki, 

         c) osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji, 

         d) osoby zaproszone przez Prezydenta, 

              e) osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady. 

        11.  Publiczność  obecna  na  posiedzeniu  zajmuje  miejsca  wyznaczone  na  sali  obrad.”; 

 

13)   w  §  35  po  ust.  4  dodaje  się  ust.  5  w  brzmieniu: 

„5. W przypadku niemoŜności wykonywania zadań przez przewodniczącego                         

i wiceprzewodniczącego komisji, posiedzenie moŜe zwołać i prowadzić przewodniczący 

Rady  lub  wyznaczony  przez  niego  wiceprzewodniczący Rady”; 

14)   uchyla się rozdział  9. „Tryb  załatwiania skarg i wniosków”.  

 

§ 3. W  załączniku  nr  4  do  Statutu  miasta   Katowice  „Zasady i tryb działania Komisji 

Rewizyjnej”  wprowadzić  następujące  zmiany: 

  1) w  § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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       „7. Sekretarz Komisji Rewizyjnej odpowiada za protokół sporządzony z jej  posiedzenia, który 

podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu.”; 

     2) w  § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, do którego zostało skierowane wystąpienie jest 

obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną oraz Prezydenta o sposobie realizacji  wniosków 

i zaleceń w terminie 14 dni od momentu otrzymania wystąpienia pokontrolnego, z 

zastrzeŜeniem ust. 5.” 

§ 4. Uchwała  wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


