
UCHWAŁA NR XLIX/1148/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wysłuchania publicznego przez Radę Miasta Katowice

Na podstawie art. 5a, w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz § 9 ust. 2 uchwały z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miasta 
Katowice nr XXXVIII/860/13 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4873)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Wysłuchanie publiczne jest szczególną formą konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Katowice. 

2.  Celem wysłuchania publicznego jest zebranie opinii mieszkańców o rozpatrywanym projekcie uchwały 
Rady Miasta Katowice. 

3.  Decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmuje Rada Miasta Katowice w formie 
uchwały, określając jego termin i miejsce. 

4.  Z wnioskiem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego mogą wystąpić w trybie inicjatywy 
uchwałodawczej osoby i podmioty wymienione w Statucie Miasta Katowice. 

5. Wysłuchania publicznego nie przeprowadza się w przypadku gdy projekt uchwały : 

1) stanowi wykonanie obowiązku ciążącego na Radzie Miasta Katowice, w szczególności wynikającego 
z orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia organu administracji, 

2) dotyczy spraw o charakterze osobowym, w szczególności powoływania i odwoływania przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice oraz Skarbnika Miasta Katowice, 

3) dotyczy spraw o charakterze kontrolnym w szczególności przyjmowania sprawozdania z wykonania 
budżetu i udzielenia absolutorium, 

4) dotyczy spraw o charakterze finansowo – majątkowym, w szczególności określania zasad gospodarowania 
mieniem komunalnym, zaciągania długoterminowych zobowiązań, tworzenia i przystępowania do spółek 
komunalnych.

§ 2. 1. W ramach wysłuchania publicznego przeprowadza się przynajmniej jedną dyskusję publiczną nad 
projektem uchwały będącym przedmiotem wysłuchania, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) dyskusję przeprowadza się na sesji Rady Miasta Katowice albo na posiedzeniu właściwej merytorycznie 
komisji Rady, o czym przesądza Rada Miasta Katowice w uchwale o przeprowadzeniu wysłuchania 
publicznego, 

2) dyskusję przeprowadza się w godzinach popołudniowych w dzień powszedni w miejscach umożliwiających 
swobodny udział wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wysłuchaniu publicznym, 

3) porządek obrad posiedzenia (sesji, komisji) na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne 
nie powinien obejmować innych spraw.

2.  Prezydent Miasta Katowice, co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem wysłuchania 
publicznego podaje do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu i przedmiocie wysłuchania, 
podając ją na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice i w lokalnych mediach. 

3. Każdy mieszkaniec Katowic może wyrazić opinię o projekcie będącym przedmiotem wysłuchania 
publicznego poprzez: 

1) wystąpienie w trakcie dyskusji publicznej, 
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2) złożenie pisemnej opinii na ręce przewodniczącego Rady Miasta Katowice, najpóźniej do dnia w którym 
przeprowadza się dyskusję.

4.  Zgłoszenia do dyskusji należy dokonać pisemnie w Biurze Rady Miasta Katowice najpóźniej do dnia 
poprzedzającego dyskusję, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL, ewentualnie ze 
wskazaniem podmiotu, który dana osoba reprezentuje. 

5.  Prowadzący wysłuchanie określa kolejność wystąpień oraz jednakowy dla wszystkich osób biorących 
udział w wysłuchaniu czas wystąpień. 

6.  Osoby występujące w trakcie wysłuchania mogą złożyć prowadzącemu posiedzenie do protokołu 
pisemne uzupełnienie swojej wypowiedzi. 

7.  W wysłuchaniu uczestniczy Prezydent Miasta Katowice lub osoba przez niego wyznaczona. 

8.  Dyskusję nad treścią wystąpień osób biorących udział w wysłuchaniu przeprowadza się po wysłuchaniu 
wszystkich zgłoszonych osób. 

9.  Prowadzący wysłuchanie czuwa nad właściwym przebiegiem posiedzenia stosując odpowiednio zapisy 
Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu miasta Katowice.

§ 3. 1. Przebieg wysłuchania dokumentowany jest w formie protokołu, a także może być utrwalany na nośniku 
elektronicznym. 

2. Protokół z posiedzenia, w części dotyczącej wysłuchania publicznego, winien zawierać w szczególności : 

a) imiona i nazwiska osób zabierających głos w trakcie wysłuchania, ewentualnie ze wskazaniem podmiotów 
które reprezentują, 

b) główne tezy opinii prezentowanych przez te osoby w trakcie wysłuchania, 

c) pisemne opinie i uzupełnienia wypowiedzi, złożone na ręce przewodniczącego Rady Miasta Katowice lub 
przewodniczącego komisji Rady prowadzącego wysłuchanie.

3.  Protokół z posiedzenia winien być sporządzony w ciągu 7 dni od daty wysłuchania publicznego 
i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4.  Projektodawca projektu uchwały, będącej przedmiotem wysłuchania publicznego w ciągu 7 dni od 
publikacji protokołu z posiedzenia przedstawi Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice swoje stanowisko 
względem poszczególnych opinii. Stanowisko to stanowić będzie załącznik do protokołu z posiedzenia.

§ 4. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie uchwały, której projekt był przedmiotem wysłuchania 
publicznego, radni są informowani przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o opiniach złożonych 
w trakcie wysłuchania publicznego oraz o stanowisku projektodawcy uchwały wobec tych opinii. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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