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Szanowna Pani 
Krystyna Siej na 
Przewodnicząca 
Rady Miasta Miasta Katowice 

W związku z pismem Pani Przewodnicz ącej z dnia 7 stycznia 2016r., 

nr BRM.0005 .3.2016, dotycz ącym projektu uchwa ły w sprawie przyj ęcia  apelu o 

sprawie unikni ęcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorzqdów, 

stanowiącego inicjatywę  uchwałodawczą  radnych Rady Miasta Katowice zwa żyć  
należy, co następuje: 

W świetle postanowień  § 20 Regulaminu Rady Miasta Katowice, 

stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Ś l. z 2015r., 

poz. 5820) Rada Miasta Katowice rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach 

podejmuj ąc uchwały łub zajmuje stanowiska niewywo łuj ące skutków prawnych 

jak apele, deklaracje, o świadczenia i opinie. Uchwa ły i stanowiska s ą  odrębnymi 

dokumentami, z wyj ątkiem uchwa ł  o charakterze proceduralnym, które mog ą  
być  tylko odnotowane w protokole sesji. Tryb zg łaszania inicjatywy 

uchwałodawczej i podejmowania uchwa ł  ma zastosowanie równie ż  do innych 

stanowisk Rady (§ 21 ust. 8 Regulaminu Rady Miasta Katowice). Zgodnie z dotychczasow ą  
praktyką  stanowiska Rady Miasta Katowice stanowi ące odrębne dokumenty 

stanowią  załączniki do protokołu z sesji. 

W świetle powyższego proponuje się  rozważenie wprowadzenia przed 

treścią  apelu (w miejsce projektu uchwa ły) tytułu oraz powo łanie podstawy 

prawnej jak niżej: 

PREZYDENT MIA$17 KATOWICE 

n Krupa 

K R T OWI C E 	Urzad Miasta Katowice 	 Tel. +483225/33 61, 

dla odmiany 	 40098 Katowice, ul. M łynska 4 	 Fax +4832 23 7984, 
www.katowiceeu 	 prezydent@fatowice,eu 



„Apel 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 	. 

do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie unikni ęcia niekorzystnych 

zmian w strukturze finansowania samorz ądów. 

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowi ącego 

załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Ś l. z 2015r., poz. 5820)”. 

Z powa żaniem, 
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