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UCHWAŁA NR 1182/LXX/2010
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust 2 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 142/01, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ruda Śląska 
w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1952 z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Statut Miasta Ruda Śląska według tekstu załączonego do niniejszej uchwały wraz z załącznikami: 

1)Mapa Miasta Ruda Śląska - załącznik nr 1 

2)Herb Miasta Ruda Śląska - załącznik nr 2 

3)Flaga Miasta Ruda Śląska - załącznik nr 3 

4)Regulamin Rady Miasta Ruda Śląska - załącznik nr 4 

§ 2. Uchylić uchwałę nr 955/LIII/06 Rady Miejskiej z dnia 12.01.2006r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska 
wraz z uchwałami Rady Miasta Ruda Śląska wprowadzającymi zmiany do Statutu Miasta Ruda Śląska: 

- nr 979/LV/2006 z dnia 23.02.2006 r. 

- nr 1112/LXIII/2006 z dnia 31.08.2006 r. 

- nr 43/IV/2006 z dnia 22.12.2006 r. 

- nr 44/IV/2006 z dnia 22.12.2006 r. 

- nr 724/XXXVIII/2009 z dnia 23.01.2009 r. 

- nr 872/XLVII/2009 z dnia 23.07.2009 r. 

- nr 1031/LV/2010 z dnia 4.02.2010 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Ruda Śląska 

Jakub Wysiślik
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Załącznik do Uchwały Nr 1182/LXX/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 1 października 2010 r.

STATUT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Spis treści: Część pierwsza Postanowienia ogólne Dział I Przepisy wstępne Dział II Zadania Miasta Część druga 
Władze Miasta Dział I Referendum gminne Dział II Organy Miasta Rozdział I Rada Miasta Rozdział II Prezydent 
Miasta Rozdział III Jawność działalności organów Miasta - zasady dostępu do dokumentów wynikających 
z wykonywania zadań publicznych Część trzecia Jednostki pomocnicze i organizacyjne, służby, inspekcje, straże 
Dział I Jednostki pomocnicze Dział II Miejskie jednostki organizacyjne Dział III Miejskie służby, inspekcje i straże 
Część czwarta Przepisy miejskie Część piąta Mienie miejskie Część szósta Miejska gospodarka finansowa Część 
siódma Sprawy pracownicze Część ósma Postanowienia końcowe 

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

DZIAŁ I.
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Ustrój miasta Ruda Śląska określa niniejszy statut. 

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1)"Mieście" - należy przez to rozumieć Miasto Ruda Śląska, będące gminą w rozumieniu ustawy o samorządzie 
gminnym, 

2)"Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Miasta Ruda Śląska, 

3)"Przewodniczącym" - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska, 

4)"radnym" - należy przez to rozumieć radnego Miasta Ruda Śląska, 

5)"Prezydencie" - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 

6)"Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Ruda Śląska, 

7)"Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

8)"Statucie" - należy przez to rozumieć niniejszy Statut Miasta Ruda Śląska, 

9)"komisji" - należy przez to rozumieć stałą lub doraźną komisję Rady Miasta Ruda Śląska. 

§ 2. 1. Mieszkańcy Miasta z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. 

2. Miasto posiada status miasta na prawach powiatu. 

§ 3. Terytorium Miasta obejmuje obszar określony granicami na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. 

§ 4. Siedzibą organów Miasta jest Ruda Śląska. 

§ 5. 1. Miasto posiada herb, którego wzór określa załącznik nr 2 do statutu oraz flagę, której wzór określa 
załącznik nr 3 do statutu. 

2. Wizerunek herbu stanowi własność Miasta i podlega ochronie prawnej. 

3. Korzystanie z herbu Miasta wymaga zgody Prezydenta. 

4. Patronem Miasta jest św. Barbara. 

5. Świętem Miasta Ruda Śląska jest dzień 4 grudnia - Dzień Patrona, św. Barbary. 

§ 6. 1. Miasto jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną powołaną 
do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

2. Samodzielność Miasta podlega ochronie prawnej. 
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§ 7. 1. Przewodniczący oraz Prezydent w trakcie oficjalnych wystąpień związanych z pełnionymi przez nich 
funkcjami mogą nosić insygnium Miasta. 

2. Insygnium stanowi wizerunek herbu Miasta umieszczony na płytce zawieszonej na łańcuchu. W ogniwach 
łańcucha mogą być umieszczone elementy dekoracyjne w postaci herbów jednostek pomocniczych bądź kamienie 
ozdobne. 

§ 8. 1. Ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe Miasta: 

1)Honorowe Obywatelstwo Miasta Rudy Śląskiej, 

2)Tytuł "Zasłużony dla Miasta Rudy Śląskiej". 

2. Rada Miasta na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy może ustanowić inne wyróżnienia honorowe 
Miasta. 

3. Postać wyróżnień honorowych, tryb nadawania oraz wręczania wyróżnień określa Rada odrębną uchwałą. 

DZIAŁ II.
Zadania Miasta 

§ 9. 1. Miasto wykonuje zadania własne przypisane ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie 
powiatowym oraz innymi ustawami, nie zastrzeżone dla innych podmiotów. 

2. Miasto wykonuje też zadania ustawowe zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym z zakresu 
organizacji, przygotowań oraz przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

3. Miasto może wykonywać inne zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania innych jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień. 

4. Zakres i sposób realizacji oraz finansowania zadań zleconych określają ustawy lub porozumienia. 

§ 10. 1. W celu wykonywania zadań publicznych Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać 
umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi. 

2. Tworzenie jednostek organizacyjnych określonych w ust. 1 następuje uchwałą Rady. 

3. Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności 
publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 

CZĘŚĆ II.
WŁADZE MIASTA 

§ 11. Mieszkańcy Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum 
lub za pośrednictwem organów Miasta. 

DZIAŁ I.
Referendum gminne 

§ 12. 1. Referendum może być zwoływane w każdej sprawie dotyczącej Miasta mieszczącej się w zakresie 
zadań i kompetencji organów Miasta. 

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: 

1)samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne, 

2)odwołania Rady przed upływem kadencji, 

3)odwołania Prezydenta. 

§ 13. 1. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy. 

2. Szczegółowe zasady referendum opracowuje każdorazowo organ przewidziany w odrębnych przepisach. 

§ 14. 1. Niezależnie od referendum, na terytorium Miasta mogą być prowadzone konsultacje z mieszkańcami, 
zgodnie z zasadami, trybem określonym w odrębnej uchwale Rady. 

2. Konsultacje są przeprowadzone w przypadkach przewidzianych ustawą, a także w innych ważnych dla 
Miasta sprawach. 
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DZIAŁ II.
Organy Miasta 

§ 15. Organami Miasta są Rada Miasta Ruda Śląska i Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

Rozdział 1.
Rada Miasta Ruda Śląska 

§ 16. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta z zastrzeżeniem § 12 niniejszego Statutu. 

§ 17. Rada składa się z 25 radnych wybranych w wyborach do Rady zgodnie z ustawą - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

§ 18. Zakres kompetencji stanowiących Rady odnośnie zadań własnych określa w szczególności ustawa 
o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym. 

§ 19. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

2. Szczegółowe zasady wyboru osób określonych w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady. 

§ 20. 1. Rada kontroluje działalność Prezydenta, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta powołując w tym celu komisję rewizyjną. 

2. Zasady i tryb działania Rady, komisji rewizyjnej, klubów radnych oraz stałych komisji Rady określa 
Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu. 

§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach i podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Prezydent w ciągu 7 dni od podjęcia przez Radę uchwały zobowiązany jest do jej przedłożenia Wojewodzie 
Śląskiemu. W tym samym terminie Prezydent przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 
uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru 
Izby. 

Rozdział 2.
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

§ 22. 1. Prezydent jest organem wykonawczym Miasta. 

2. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta. 

3. Prezydent po ukończeniu kadencji pełni funkcję do czasu wyboru nowego prezydenta, z zastrzeżeniami 
wynikającymi z ustawy. 

4. Zasady i tryb odwołania Prezydenta określają odrębne przepisy. 

§ 23. 1. Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz wykonuje inne zadania określone przepisami 
prawa. 

2. Prezydent reprezentuje na zewnątrz Miasto. 

3. Zakres kompetencji Prezydenta określa w szczególności ustawa o samorządzie gminnym i ustawa 
o samorządzie powiatowym. 

§ 24. Prezydent jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie. 

§ 25. 1. Prezydent powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia Zastępców Prezydenta i określa ich liczbę. 

2. Rada na wniosek Prezydenta powołuje Skarbnika Miasta. 

§ 26. Prezydent wykonuje uchwały Rady oraz wydaje rozstrzygnięcia w szczególności w formie zarządzeń, a w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje decyzje administracyjne. 

§ 27. 1. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Prezydenta 
w drodze zarządzenia. 

3. W sprawach kierowania pracą Urzędu Prezydent wydaje w szczególności zarządzenia wewnętrzne, 
regulaminy, instrukcje, polecenia i pisma okólne. 
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§ 28. 1. Prezydent jest kierownikiem Urzędu. 

2. Prezydent sprawuje funkcję starosty i wykonuje zadania zarządu powiatu, w tym koordynuje prace 
administracji zespolonej. 

3. Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, 
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

4. Prezydent sprawuje funkcje zwierzchnika miejskich służb, inspekcji i straży. 

5. Prezydent podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim 
zagrożeniem interesu publicznego. 

6. Prezydent składa Radzie sprawozdanie z działalności za okres między sesjami oraz sprawozdanie 
z działalności, o którym mowa w ustawie, przynajmniej raz w roku, nie później niż do końca kwietnia. 

Rozdział 3.
Jawność działalności organów Miasta - zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań 

publicznych 

§ 29. 1. Działalność organów Miasta jest jawna, a ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, 
wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań 
publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i jej komisji. 

§ 30. Każdy ma prawo dostępu do informacji związanych z działalnością organów Miasta z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych 
i innych ustaw. 

§ 31. Udostępnieniu podlegają w szczególności: 

1)protokoły sesji Rady i posiedzeń komisji chyba że były rozpatrywane z wyłączeniem jawności, 

2)zbiory uchwał Rady, 

3)zarządzenia Prezydenta, 

4)uchwały i protokoły z posiedzeń byłego Zarządu Miasta i inne dokumenty zawierające informacje 
o wykonywaniu zadań publicznych. 

§ 32. Udostępnianie następuje przez: 

1)powszechną publikację, 

2)bezpośrednie udostępnianie na wniosek osób i instytucji zainteresowanych. 

§ 33. Powszechna publikacja jest realizowana w szczególności w formie: 

1)publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

2)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

3)publikowanie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 34. 1. Bezpośrednie udostępnianie dokumentu dotyczy przede wszystkim tych dokumentów, których 
udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji. 

2. Udostępnienie dokumentów obejmuje prawo do: 

1)bezpłatnego uzyskiwania informacji o dokumentach, 

2)wglądu do dokumentów, przeglądania ich, sporządzania notatek z nich i odpisów w obecności pracownika 
w godzinach pracy urzędu, 

3)uzyskania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów, 

3. Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek uprawnionego składany na piśmie lub za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. 

4. Udostępnienie dokumentów następuje w formie zgodnej z wnioskiem, w tym także za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, o ile środki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwiają to. 
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§ 35. 1. Protokoły sesji Rady i posiedzeń komisji Rady oraz uchwały Rady są udostępniane do bezpośredniego 
wglądu w Kancelarii Rady Miasta w obecności uprawnionego pracownika Kancelarii. 

2. Dokumenty związane z działalnością Prezydenta, a także jego Zastępców i Sekretarza Miasta udostępniane 
są do bezpośredniego wglądu w jednostce organizacyjnej wskazanej w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miasta, w obecności uprawnionego pracownika tej jednostki. 

§ 36. 1. Bezpośredni dostęp do informacji i dokumentów z zakresu działania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta wynikających z wykonywania zadań publicznych, odbywa się za zezwoleniem 
naczelnika lub kierownika jednostki organizacyjnej, w obecności pracownika tej jednostki. 

2. W razie nie udostępnienia przez naczelnika lub kierownika jednostki organizacyjnej zezwolenia na dostęp do 
informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1 wątpliwości rozstrzyga Prezydent lub osoba będąca 
resortowym zwierzchnikiem naczelnika lub kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu. 

§ 37. 1. Ograniczeniom o których mowa w § 30 oraz § 35 - 36 nie podlegają, w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków, radni. 

2. Na żądanie radnego, otrzymuje on odpisy i wyciągi dokumentów o których mowa w § 30 - 31 Statutu z tym, 
że wykonując swą funkcję radny winien przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

§ 38. Niniejsze zasady dotyczące udostępnienia dokumentów obowiązują także wszystkie jednostki 
organizacyjne miasta, które wykonują należące do niej zadania publiczne. 

CZĘŚĆ III.
JEDNOSTKI POMOCNICZE I ORGANIZACYJNE, SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE 

DZIAŁ I.
Jednostki pomocnicze 

§ 39. 1. Miasto składa się z 11 dzielnic wyodrębnionych w sposób kulturowo-historyczny. Dzielnicami tymi 
są: 

1)Bielszowice, 

2)Bykowina, 

3)Chebzie, 

4)Czarny Las, 

5)Godula, 

6)Halemba, 

7)Kochłowice, 

8)Nowy Bytom, 

9)Orzegów, 

10)Ruda, 

11)Wirek. 

§ 40. 1. Dzielnice tworzy Rada w drodze uchwały. 

2. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie utworzenia dzielnicy odbywa się na wniosek podpisany przez co 
najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy lub osiedla. 

§ 41. Przepisy § 40 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej. 

§ 42. 1. Rada nadaje statut dzielnicy nie później niż trzy miesiące od utworzenia pomocniczej jednostki 
samorządowej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

2. Projekt statutu dzielnicy przygotowuje właściwa komisja Rady. 

3. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami. 

§ 43. 1. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada oraz Prezydent. 



Id: SJGTV-AHXHM-DCYCR-FVEOA-QDXLF. Podpisany Strona 6

2. Rada nadzoruje działalność dzielnicy za pomocą własnych komisji, przy czym przynajmniej raz w roku 
dokonuje rewizji gospodarki finansowej dzielnicy. 

3. Osoby upoważnione przez Prezydenta mają prawo wstępu do pomieszczeń i budynków należących do 
dzielnicy oraz do przeprowadzania w razie potrzeby postępowania wyjaśniającego. 

4. Prezydent obowiązany jest czuwać, żeby mienie dzielnicy nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz 
aby dochody dzielnicy i świadczenia pobierane na jej korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem. 

DZIAŁ II.
Miejskie jednostki organizacyjne 

§ 44. 1. Miejskie jednostki organizacyjne tworzone są w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań 
Miasta 

2. Miejskie jednostki organizacyjne tworzy, przekształca, likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada. 

3. Organizację i zasady funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych określają ich statuty uchwalone 
przez Radę, a w przypadkach przewidzianych ustawą regulaminy. 

4. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają 
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 

5. Prezydent prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Miasta, który udostępniany jest do 
publicznego wglądu w Urzędzie. 

DZIAŁ III.
Miejskie służby, inspekcje i straże 

§ 45. 1. Miejskie służby, inspekcje i straże stanowią: 

1)Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, 

2)Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, 

3)Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej. 

2. Zasady działania miejskich służb, inspekcji i straży oraz zasady powoływania i odwoływania kierowników 
tych jednostek regulują odrębne przepisy. 

3. Uprawnienia Prezydenta wobec miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży określają odrębne 
przepisy. 

CZĘŚĆ IV.
PRZEPISY MIEJSKIE 

§ 46. 1. Organy Miasta na podstawie upoważnień ustawowych wydają przepisy powszechnie obowiązujące na 
terenie Miasta, zwane dalej przepisami miejskimi. 

2. Zakres informacji stanowienia prawa miejscowego określa ustawa. 

3. Przepisy miejskie ogłasza się w sposób określony w odrębnych przepisach, a także poprzez rozplakatowanie 
obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób przyjęty miejscowo oraz przez ogłoszenie w lokalnej 
prasie. 

4. Urząd prowadzi zbiór przepisów miejskich dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu. 

CZĘŚĆ V.
MIENIE MIEJSKIE 

§ 47. 1. Mieniem Miasta jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Miasto lub inne miejskie osoby 
prawne. 

2. Miejskimi osobami prawnymi, poza Miastem, są inne miejskie jednostki organizacyjne, którym odrębne 
ustawy przyznają taki status, oraz te osoby prawne, które na podstawie ustaw mogą być tworzone wyłącznie przez 
Miasto. 

3. Miasto w stosunkach cywilno-prawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia Miasta 
nie należącego do innych miejskich osób prawnych. 
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§ 48. 1. W sprawach majątkowych Miasta oświadczenie woli składa jednoosobowo Prezydent albo działający 
samodzielnie, na podstawie jego upoważnienia, Zastępca Prezydenta. Oświadczenie woli może złożyć także 
działający na podstawie upoważnienia Zastępca Prezydenta wraz z inną osobą upoważnioną przez Prezydenta. 

2. Prezydent upoważnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Miasta. 

3. Do skuteczności czynności prawnej powodującej zobowiązanie pieniężne wymagana jest kontrasygnata 
Skarbnika Miasta albo osoby przez niego upoważnionej. 

§ 49. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych miejskich osób prawnych chyba że przepis 
ustawy stanowi inaczej. 

§ 50. 1. Zarządzanie mieniem Miasta i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością. 

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem Miasta odpowiedzialny jest Prezydent Miasta, kierownicy miejskich 
służb, inspekcji i straży oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 

CZĘŚĆ VI.
MIEJSKA GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 51. 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Miasta. 

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

§ 52. Obsługę kasową Miasta prowadzi bank wybrany zgodnie z przepisami odrębnej ustawy. 

§ 53. 1. Projekt budżetu przygotowuje Prezydent Miasta i przedstawia go wraz z informacją o stanie mienia 
Miasta i objaśnieniami Radzie Miasta najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt 
budżetu Prezydent Miasta przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania. 

2. Budżet Miasta powinien być uchwalony do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w razie jego 
nieuchwalenia, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Podstawą gospodarki budżetowej jest 
projekt budżetu przedłożony Radzie Miasta. 

3. Bez zgody Prezydenta Miasta Rada Miasta nie może wprowadzić w projekcie budżetu miasta zmian 
powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 

§ 54. 1. Dochodami Miasta są: 

1)podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Miasta, 

2)dochody z majątku Miasta, 

3)subwencja ogólna z budżetu państwa, 

4)udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą, 

5)subwencje z budżetu państwa na realizację zadań powiatu, 

6)dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez miejskie służby, inspekcje i straże, 

7)dochody miejskich jednostek budżetowych oraz wpłaty innych miejskich jednostek organizacyjnych, 

8)odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji określonych w pkt 4-6. 

2. Dochodami Miasta mogą być: 

1)dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, 

2)wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, 

3)spadki, zapisy, darowizny, 

4)subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, 

5)dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności związanych z usuwaniem 
bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością, 

6)dotacje z państwowych funduszów celowych, 
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7)dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na 
prawach powiatu na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, 

8)dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa wykonywane przez 
miasto na prawach powiatu na mocy porozumień zawartych z województwem, 

9)odsetki od środków finansowych miasta na prawach powiatu odprowadzonych na rachunkach bankowych, 

10)odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału, 

11)inne dochody i wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw. 

§ 55. 1. W uchwale budżetowej określa się źródło pokrycia niedoboru budżetu, jeśli planowane wydatki 
budżetu przewyższają planowane dochody. 

2. Uchwały i zarządzenia organów Miasta dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, 
z których zobowiązania te zostaną pokryte. 

§ 56. 1. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna. 

2. Dyspozycja środkami pieniężnymi Miasta jest oddzielona od kasowego jej wykonania. 

§ 57. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Prezydent Miasta. 

2. Prezydentowi Miasta przysługuje wyłączne prawo: 

1)zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach 
upoważnień udzielonych przez Radę Miasta, 

2)emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta, 

3)dokonywania wydatków budżetowych, 

4)zgłaszania propozycji zmian w budżecie Miasta, 

5)dysponowania rezerwami budżetu Miasta, 

6)blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 

CZĘŚĆ VII.
SPRAWY PRACOWNICZE 

§ 58. Pracownicy organów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych mogą być zatrudniani w następujący 
sposób: 

1)na podstawie wyboru - Prezydent Miasta, 

2)na podstawie powołania pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach pracy: 

a) Zastępcy Prezydenta Miasta, 

b) Skarbnik Miasta, 

c) kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, o ile to wynika z przepisów szczególnych, 

3)na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 

§ 59. Czynności z zakresu prawa pracy dokonują: 

1)wobec Prezydenta Miasta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, Przewodniczący Rady 
Miasta, a pozostałe czynności - wyznaczony przez Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta lub 
Sekretarz Miasta, z tym że wynagrodzenie Prezydenta Miasta ustala Rada Miasta, w drodze uchwały, 

2)wobec pozostałych pracowników Urzędu oraz wobec kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
kierowników miejskich służb, inspekcji i straży - z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 45 ust. 
2 niniejszego Statutu - Prezydent Miasta, 

3)wobec pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - kierownicy tych jednostek. 

CZĘŚĆ VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 60. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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§ 61. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym. 

§ 62. Niniejszy Statut zawiera cztery załączniki: 

1)Mapa Miasta - załącznik nr 1, 

2)Herb Miasta - załącznik nr 2, 

3)Flaga Miasta - załącznik nr 3, 

4)Regulamin Rady Miasta - załącznik nr 4. 

§ 63. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Ruda Śląska stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 1182/LXX/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 1 października 2010 r.

Zalacznik.pdf

MAPA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Ruda Śląska stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 1182/LXX/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 1 października 2010 r.

Zalacznik2.doc

HERB MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Ruda Śląska stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 1182/LXX/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 1 października 2010 r.

Zalacznik3.doc

FLAGA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Zalacznik.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
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Załącznik nr 4 do Statutu Miasta Ruda Śląska stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda 

Śląska z dnia 1 października 2010 r. 

REGULAMIN RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Rada realizuje swoje zadania na sesjach oraz przy pomocy komisji i przy współpracy Prezydenta. 

2. Komisje Rady i Prezydent działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. 

CZĘŚĆ II.
POSTĘPOWANIE W RADZIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Rozdział 1.
Zasady ogólne 

§ 2. 1. Rada obraduje na sesjach. 

2. Na sesjach Rada rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości. 

3. Sesje mogą odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym planie pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie 
jeśli zostają zwołane przez Przewodniczącego Rady w normalnym trybie przygotowania i powiadamiania radnych. 

5. Nadzwyczajną jest sesja zwoływana na wniosek w trybie określonym w § 5 ust. 1 

6. Sesja może też być zwołana jako uroczysta. Sesja uroczysta może być zwołana w trybie zwołania sesji 
zwyczajnej, przy czym nie musi zawierać punktów, które powinien zawierać porządek obrad. 

Rozdział 2.
Organizacja sesji 

§ 3. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. 

§ 4. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień 
i godzinę sesji, podając je do publicznej wiadomości 

2. O sesji powiadamia się radnych na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając w tym celu 
zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad oraz niezbędne 
materiały związane z przedmiotem sesji. 

3. Rada może decydować o wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał i spraw, dla których nie 
dostarczono materiałów związanych z ich rozpoznaniem. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 mogą być wykonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
zasadach i w formie przewidzianej odrębnymi przepisami o ile radny wyraził zgodę na doręczenie mu pism za 
pomocą tych środków. 

5. Przewodniczący w porozumieniu z Prezydentem, radnymi i komisjami ustala listę osób zaproszonych na 
sesję. 

§ 5. 1. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady 
obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać 
porządek obrad oraz projekty uchwał. 

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady, a w przypadku zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek dodatkowo wymagana jest zgoda 
wnioskodawcy. 

§ 6. Prezydent zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej 
w przygotowaniu i odbyciu sesji. 
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Rozdział 3.
Przebieg obrad 

§ 7. 1. Obrady sesji, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych ustawą, są jawne. 

2. Termin sesji, jej miejsce i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej. 

§ 8. 1. Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden 
z wiceprzewodniczących. 

2. Przewodniczący może wyznaczyć na przewodniczącego obrad któregoś z wiceprzewodniczących Rady. 

3. Przewodniczący obrad wyznacza z grona wiceprzewodniczących Rady lub radnych sekretarza obrad, który 
jednocześnie nadzoruje prowadzenie protokołu. 

4. Otwarcia sesji dokonuje przewodniczący obrad wypowiadając formułę - "Otwieram sesję Rady Miasta Ruda 
Śląska". 

5. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad. 
W przypadku braku quorum i niemożliwości jego osiągnięcia przewodniczący obrad zamyka obrady, wyznaczając 
nowy termin sesji. W tym przypadku w protokole sesji odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła. 

§ 9. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad ich przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku 
obrad. 

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

3. Porządek obrad powinien zawierać w szczególności: 

1)interpelacje i zapytania, 

2)sprawozdanie z działalności Prezydenta, 

3)oświadczenia radnych, 

4)rozpatrzenie projektów uchwał, 

5)wolne wnioski. 

4. Każdy radny, w punkcie interpelacje i zapytania, może zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich 
sprawach dotyczących zakresu działania Rady. Odpowiedzi udzielają Przewodniczący, przewodniczący komisji, 
Prezydent lub wyznaczony pracownik Urzędu Miasta lub innej jednostki organizacyjnej. 

5. Interpelacje składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

6. Interpelacje radni mogą wnosić także pomiędzy sesjami Rady na piśmie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. W przypadku odpowiedzi kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
stosuje się odpowiednio § 4 ust 4. 

7. Na interpelacje wnoszone przez radnych odpowiada się na piśmie w terminie 14 dni od daty wniesienia 
interpelacji. 

8. Każdy radny oraz przewodniczący klubów radnych w punkcie "oświadczenia radnych" może przedstawić 
swoje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem mandatu radnego lub związanych 
z funkcjonowaniem Miasta. 

§ 10. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według uchwalonego porządku obrad, czuwa nad sprawnym 
przebiegiem sesji i dba o przestrzeganie Regulaminu Rady. Osoba przewodnicząca obradom nie powinna 
bezpośrednio angażować się w dyskusję. 

2. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu 
projektodawcy, a następnie przedstawicielom komisji Rady opiniującym projekt uchwały i radnym. 

3. Wystąpienie radnych w dyskusji nie może trwać dłużej niż 7 minut. Druga wypowiedź ograniczona jest do 
3 minut. Przewodniczący może określić dla konkretnej debaty inne czasy wystąpień. 

§ 11. 1. Jeżeli treść, sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, przewodniczący 
obrad może odebrać przemawiającemu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 
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2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio dla osób spoza rady. Ponadto przewodniczący obrad może 
nakazać opuszczenie sali osobie spoza rady, która swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłóca porządek sesji. 

3. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący obrad udziela głosu wnioskodawcy uchwały 
w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone w dyskusji sprawy, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. 
Od tej chwili można zabrać głos tylko do złożenia wniosku formalnego. 

§ 12. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza porządkiem obrad sesji lub w związku z dyskusją jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego, lub sprostowania błędnie zrozumianego, lub nieściśle przedstawionego 
wystąpienia mówcy. 

2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o: 

1)stwierdzenie quorum, 

2)przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 

3)uchwalenie tajności posiedzenia lub jego części, 

4)odroczenie lub zakończenie dyskusji, 

5)ograniczenie czasu przemówień, 

6)zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania, 

7)zamknięcie listy mówców lub kandydatów, 

8)zdjęcie określonego tematu z porządku obrad. 

9)zmianę porządku obrad. 

3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu "za", 
a także dwóch głosów "przeciw". 

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji stosuje się odpowiednio przepis § 8 ust 5. 

2. Uchwały podjęte do momentu stwierdzenia braku quorum zachowują ważność. 

§ 14. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę - "Zamykam sesję 
Rady Miasta Ruda Śląska". 

Rozdział 4.
Uchwały Rady 

§ 15. 1. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym. 

2. Przed wniesieniem na sesję projekty uchwał, sprawdzone pod względem formalnoprawnym przez radcę 
prawnego, winny uzyskać opinię właściwych komisji. 

3. Komisje mogą wnioskować o wyłączenie z projektu uchwały budżetowej pozycji dotyczącej zmian 
w dochodach i wydatkach budżetu Miasta w formie odrębnej uchwały. 

§ 16. 1. Z inicjatywą uchwały może wystąpić: 

1)Prezydent, 

2)Komisje, 

3)Klub radnych, 

4)co najmniej 2 radnych. 

§ 17. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść 
i zawierać przede wszystkim: 

1)datę i tytuł, 

2)podstawę prawną, 

3)termin wejścia w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania, 

4)dokładną merytoryczną treść uchwały, 
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5)określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, 

6)określenie zadań, środków i terminu realizacji, 

7)oraz inne elementy w razie konieczności - np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie 
wykonania, uzasadnienie. 

§ 18. 1)Wyniki głosowania uchwał Rady ogłasza bezzwłocznie przewodniczący obrad lub w przypadku 
głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

2)Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

§ 19. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępujący go 
wiceprzewodniczący. 

2. Uchwały numeruje się, uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały (cyframi 
arabskimi) i rok podjęcia uchwały. 

§ 20. 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje Kancelaria Rady Miasta w rejestrze uchwał i przechowuje wraz 
z protokołami sesji. 

2. Odpisy uchwał przekazuje się niezwłocznie Prezydentowi Miasta. 

Rozdział 5.
Głosowanie 

§ 21. 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznych urządzeń do głosowania 
i liczenia głosów. Z głosowania sporządzany jest wydruk zawierający listę wszystkich radnych ze wskazaniem 
radnych, którzy w głosowaniu oddali głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”, a także radnych, którzy nie brali 
udziału w głosowaniu i radnych nieobecnych. 

3. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania podając ilość głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących 
się". 

4. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń do liczenia głosów, 
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez wyznaczonego 
wiceprzewodniczącego. 

§ 22. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych przez przepisy ustaw. 

2. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego radni w głosowaniu jawnym wybierają ze swego grona 
komisję skrutacyjną, do której obowiązków należy przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników. Ze 
swoich czynności komisja skrutacyjna sporządza pisemny protokół, który dołącza się do protokołu sesji. 

§ 23. 1. W sytuacjach określonych przez przepisy ustaw oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
głosowanie jawne można przeprowadzić w formie głosowania imiennego. 

2. Przyjęcie wniosku o głosowaniu imiennym wymaga większości głosów radnych obecnych na sali. 

3. Głosowanie imienne odbywa się poprzez złożenie ustnego, nie budzącego wątpliwości oświadczenia. Radni 
głosują w porządku alfabetycznym wskazując, że oddają głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”. 

§ 24. 1. Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, wyraźnie formułuje i ogłasza 
zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co 
do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może 
wykluczyć podstawę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób przewodniczący obrad, przed zamknięciem listy 
kandydatów, zapytuje każdą z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej 
zamyka listę kandydatów i zarządza wybory. 

4. Porządek głosowania projektów uchwał na sesji Rady jest następujący: 



Id: SJGTV-AHXHM-DCYCR-FVEOA-QDXLF. Podpisany Strona 5

1)głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, artykułów przede wszystkim tych, których przyjęcie lub 
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 

2)głosowanie projektu uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami. 

5. Porządek głosowania projektów uchwał i poprawek do nich ustala przewodniczący obrad. 

§ 25. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie nad całością projektu aktu prawnego na czas potrzebny 
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi 
przepisami lub w celu dokonania poprawek nie zmieniających treści pod względem merytorycznym. 

§ 26. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która 
uzyskała największą ilość głosów. 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, 
gdy otrzymują więcej niż 50% głosów. 

3. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że wniosek lub 
kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy uzyskają więcej niż 50% głosów ustawowego składu Rady. 

Rozdział 6.
Sprawozdania prezydenta 

§ 27. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Rada przyjmuje w głosowaniu jawnym po zapoznaniu się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem Rada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady decyduje o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Prezydenta. 

Rozdział 7.
Interpelacje i zapytania 

§ 28. 1. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze. 

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 
wynikające zeń pytanie, skierowane zgodnie z właściwością adresata. 

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Do wniesienia interpelacji wystarczy 
podpis jednego radnego. 

4. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji, która nie odpowiada warunkom określonym w punktach 2 i 3, 
bezzwłocznie informując o tym wnoszącego interpelację. 

§ 29. Przewodniczący informuje Radę o złożonych interpelacjach nie później niż na najbliższym posiedzeniu 
Rady. Tekst interpelacji nie odczytany na sesji ogłasza się w załączniku do protokołu z sesji Rady. 

§ 30. 1. Odpowiedzi na interpelację udziela się w formie pisemnej w terminie określonym w § 9 ust. 7. 

2. Odpowiedź składa się z dwóch odpisów. Przewodniczący przesyła interpelantowi odpis odpowiedzi 
i informuje Radę o jej treści. Tekst pisemnej odpowiedzi na interpelację umieszcza się w załączniku do protokołu 
sesji. 

3. W razie nie otrzymania odpowiedzi pisemnej w terminie lub w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za 
niezadowalającą interpelant może zwrócić się do Przewodniczącego o żądanie dodatkowych wyjaśnień albo 
umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji. 

§ 31. 1. Rozpatrzenie interpelacji na posiedzeniu Rady obejmuje informację o treści interpelacji oraz udzielenie 
odpowiedzi. Interpelant może zwrócić się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 

2. W sprawie interpelacji oraz udzielonej na nią odpowiedzi może być przeprowadzona dyskusja. 

§ 32. 1. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim 
o uzyskanie informacji o faktach. 

2. Zapytanie składa się w formie ustnej na sesji Rady. 

§ 33. Rozpatrzenie przez Radę sprawy zapytania obejmuje przedstawienie treści zapytania oraz udzielenia 
krótkiej, ustnej odpowiedzi przez osobę, do której zapytanie zostało skierowane. 
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Rozdział 8.
Protokoły sesji 

§ 34. 1. Z każdej sesji Kancelaria Rady sporządza w ciągu 10 dni protokół, stanowiący zapis przebiegu obrad 
i przyjętych rozstrzygnięć, który przyjmowany jest przez Radę na kolejnej sesji zwyczajnej. 

2. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu do czasu jego przyjęcia przez Radę. 

3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 2 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady. 

4. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte przez Radę uchwały wraz z przyporządkowanymi 
wydrukami z głosowań przeprowadzanych przy pomocy elektronicznych urządzeń do głosowania i liczenia 
głosów. 

§ 35. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 

1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numer podjętych 
uchwał, 

2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

3)nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn ich nieobecności, 

4)odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5)uchwalony porządek obrad, 

6)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, tekst zgłoszonych jak również 
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszeń pisemnych wystąpień, 

7)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", 

8)nazwisko i imię przewodniczącego, sekretarza i protokolanta obrad oraz ich podpisy. 

2. Protokoły numeruje się zgodnie z § 19 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

§ 36. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami samorządu terytorialnego. 

2. Wspólna sesja jest przede wszystkim zwołana dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla 
zainteresowanych samorządów. 

3. Wspólną sesję organizują zainteresowane rady lub ich organy. 

4. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa składu każdej rady. Uchwały na 
wspólnej sesji podejmuje połowa każdej rady. Uchwały oraz protokół podpisują przewodniczący rad samorządów. 

5. Dla odbycia wspólnej sesji przewodniczący rad samorządów ustalają jej termin, tryb przygotowania 
i porządek obrad. 

CZĘŚĆ III.
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

Rozdział 1.
Przewodniczący 

§ 37. Przewodniczący w szczególności: 

1)organizuje pracę Rady, 

2)prowadzi obrady Rady, 

3)nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, 

4)zaprasza gości do udziału w sesji. 

Rozdział 2.
Komisje 

§ 38. 1. Do realizacji swoich zadań Rada ze swojego grona powołuje stałe lub doraźne komisje, ustalając ich 
przedmiot działania oraz skład osobowy. 

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos 
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 
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3. Terminy posiedzeń komisji podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 39. Do zadań komisji stałych należy: 

1)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez 
członków komisji i Prezydenta, 

2)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, 

3)kontrola Prezydenta i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie spraw, dla których komisja została 
powołana, 

4)kontrola wykonywania uchwał Rady. 

§ 40. Komisja przyjmuje stanowisko w szczególności poprzez wnioski i opinie kierowane do organów gminy 
celem ich rozpatrzenia. 

§ 41. Wykonując swe zadania, komisja jest upoważniona w szczególności do: 

1)żądania od wszystkich osób podlegających bezpośrednio lub pośrednio Radzie, nie wyłączając jej 
Przewodniczącego, Prezydenta, ustnych i pisemnych informacji oraz wglądu w dokumenty, 

2)przyjmowania skarg i wniosków obywateli oraz instytucji. 

§ 42. 1. Komisje podlegają stałej i doraźnej kontroli Rady. 

2. Komisje przedstawiają Radzie roczne plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji. 

3. Rada może w każdym czasie żądać przedstawienia informacji z działalności poszczególnych komisji. 

§ 43. Komisje, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należących do właściwości kilku 
komisji, podejmują współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia oraz uchwalając wspólne opinie 
i wnioski. Wnioski na wspólnym posiedzeniu podejmuje się w odrębnym głosowaniu poszczególnych komisji. 

§ 44. 1. Przewodniczącego komisji stałej Rady wybiera Rada spośród radnych, w głosowaniu jawnym 
z nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Odwołanie przewodniczącego komisji następuje w głosowaniu jawnym. 

§ 45. Wiceprzewodniczącego komisji wybierają jej członkowie spośród radnych, w głosowaniu jawnym. 

§ 46. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala ich porządek przewodniczący komisji lub w razie jego nieobecności 
wiceprzewodniczący. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące. 

§ 47. 1. Wnioski i opinie komisji Rady są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków. Komisja 
uchwala swe wnioski i opinie zwykłą większością głosów. 

2. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności, 
wiceprzewodniczący. 

3. Z każdego posiedzenia komisja sporządza protokół w terminie 7 dni. 

4. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a w szczególności zawierać: 

1)numer i datę posiedzenia, 

2)stwierdzenie prawomocności, 

3)nazwiska i imiona nieobecnych członków komisji, 

4)przyjęcie porządku posiedzenia, 

5)przebieg posiedzenia, a zwłaszcza wystąpień uczestników posiedzenia albo ich streszczenia, teksty zgłoszonych 
oraz przyjętych wniosków i opinii, a ponadto odnotowanie zgłoszonych na piśmie wystąpień, 

6)opis przebiegu głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się", 

7)przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

8)podpisy przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. 

§ 48. Rada powołuje następujące komisje stałe: 
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1)Komisję Rewizyjną - w celu kontroli Prezydenta, podporządkowanych mu jednostek oraz analizy skarg 
i zażaleń wnoszonych do Rady, 

2)Komisję Budżetu i Przedsiębiorczości - w celu rozpatrywania budżetu miasta, całokształtu spraw finansowych, 
w tym polityki finansowej gminy oraz rozpatrywania całości spraw związanych z gospodarowaniem mieniem 
komunalnym, przekształceniami podmiotów mienia komunalnego, współpracy z podmiotami gospodarczymi 
(przemysł, rzemiosło, handel, usługi), sprzyjaniem tworzeniu nowych miejsc pracy, promocją miasta, 

3)Komisję Infrastruktury i Rozwoju Miasta - w celu rozpatrywania spraw związanych z infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i gospodarką gruntami oraz komunikacją i telekomunikacją oraz 
w celu rozpatrywania spraw związanych z polityką mieszkaniową i gospodarowaniem miejskimi zasobami 
mieszkaniowymi, 

4)Komisję Ochrony Środowiska - w celu rozpatrywania spraw związanych z ochroną środowiska (powietrze, 
woda i ścieki, odpady, gleba, skutki eksploatacji górniczej) i racjonalnym gospodarowaniem bogactwami 
naturalnymi, 

5)Komisję Oświaty - w celu rozpatrywania całości spraw związanych z edukacją w mieście, 

6)Komisję Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - w celu rozpatrywania wszystkich spraw związanych z opieką 
zdrowotną i kształtowaniem postaw prozdrowotnych, profilaktyką i weterynarią, w celu promowania rodziny, 
ochrony jej praw, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i łagodzenia jej skutków oraz 
rozpatrywania spraw związanych z opieką społeczną, z pomocą osobom niepełnosprawnym i zwalczaniem 
bezrobocia, 

7)Komisję Kultury - w celu rozpatrywania spraw związanych z kulturą oraz ochroną dóbr kultury, 

8)Komisję Sportu i Kultury Fizycznej - w celu rozpatrywania spraw związanych ze sportem i rekreacją 
w mieście, 

9)Komisję Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa - w celu współdziałania w opracowywaniu przepisów prawa 
lokalnego, promowania samorządności, wspierania reformy administracji publicznej, oceny stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, współdziałaniu w kształtowaniu wewnętrznego ustroju miasta oraz 
struktury prawno-organizacyjnej instytucji miejskich i rozpatrywania spraw związanych z ochroną 
konsumenta. 

§ 49. 1. Komisję Rewizyjną powołuje Rada spośród radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów 
w ilości 7 osób w głosowaniu jawnym. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje jednostki pomocnicze, Prezydenta oraz podległe mu jednostki organizacyjne 
w zakresie działalności finansowej i merytorycznej. 

4. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród członków komisji, 
w głosowaniu jawnym. 

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach, w których prócz członków komisji mogą uczestniczyć osoby 
zaproszone w charakterze gości przez przewodniczącego komisji. 

7. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący. 

8. Komisja ma prawo powoływać zespoły kontrolne spośród swoich członków. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli zespoły przedkładają komisji. 

9. Na wniosek Rady, Przewodniczącego, Prezydenta przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać 
posiedzenie komisji w ciągu 7 dni. 

10. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich posiedzeń protokoły, które zawierają w szczególności wnioski do 
Rady. 

11. Szczegółowy zakres działania określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną. 

§ 50. 1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. 
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2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez Radę w zakresie kontroli. 

Rozdział 3.
Kluby Radnych 

§ 51. 1. Radni w liczbie co najmniej 4 mogą tworzyć Kluby Radnych. 

2. Jeden radny może być członkiem tylko jednego Klubu. 

3. Kluby radnych działają na podstawie niniejszego statutu i opracowanych przez siebie regulaminów. 

4. Informację o utworzeniu klubu, jego składzie osobowym oraz regulamin Klubu przekazuje się w terminie 14 
dni od daty utworzenia Przewodniczącemu, który powiadamia o tym na najbliższej sesji Rady. 

5. Kluby Radnych posiadają inicjatywę uchwałodawczą, a także mogą składać w imieniu swych członków 
wnioski. 

6. W przypadku zmniejszenia liczby członków Klubu poniżej 4 osób, Klub rozwiązuje się z mocy prawa. 

Rozdział 4.
Radni 

§ 52. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny ma obowiązek złożyć ślubowanie według roty 
określonej w ustawie. 

2. Radny jest reprezentantem wszystkich mieszkańców miasta i jest obowiązany kierować się dobrem 
wspólnoty samorządowej gminy. 

3. Radni winni pełnić dyżury w miejscowościach i dzielnicach podanych do publicznej wiadomości. 

§ 53. 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady. 

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stale więzi z wyborcami poprzez: 

1)informowanie wyborców o stanie miasta, 

2)konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, 

3)propagowanie zamierzeń i dokonań Rady, 

4)informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie, 

5)przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców miasta. 

3. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców. 

§ 54. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które 
uważają za społecznie pilne lub uzasadnione. 

2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski dotyczą. 

3. Radni mają prawo kierować do Prezydenta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty 
samorządowej. 

4. Radni mają prawo dostępu do niezbędnych materiałów i informacji dotyczących działania Rady, jej komisji, 
jednostek pomocniczych i organizacyjnych miasta, Prezydenta i Urzędu, za wyjątkiem materiałów tajnych 
i poufnych. Dostęp do materiałów tajnych i poufnych radni mogą uzyskać po spełnieniu wymogów stosownej 
ustawy. 

§ 55. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecnośc. 

2. Radny w ciągu 14 dni od daty sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, 
składając stosowne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego lub przewodniczącego komisji. 

3. Jako usprawiedliwioną traktuje się nieobecność ze względu na: 

1)działanie radnego w charakterze przedstawiciela organów Miasta poza forum Rady lub komisji, 

2)wykonywanie obowiązków radnego w ramach udzielonej delegacji. 

§ 56. 1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie. 

2. Prezydent udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i w wykonywaniu obowiązków. 
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§ 57. 1. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. 

2. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracy 
organów gminy. 

3. Przewodniczący wystawia radnym dokument stwierdzający pełnienie funkcji radnego. 

§ 58. Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

Rozdział 5.
Zasady rozpatrywania skarg przez Radę 

§ 59. 1. Skargi dotyczące zadań nie należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 
działalność Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych rozpoznaje Rada. 

2. W celu przeprowadzenia odpowiedniego postępowania Przewodniczący niezwłocznie przekazuje skargę do 
Komisji Rewizyjnej lub właściwej komisji Rady w zależności od charakteru i rodzaju sprawy, której skarga 
dotyczy. 

3. Do rozpatrzenia skargi Rada może powołać komisję doraźną. 

4. Komisja Rewizyjna lub komisja, do której skargę skierowano przeprowadza odpowiednie postępowanie 
w sprawie skargi zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i przepisami wykonawczymi. 
Czynności w sprawie skargi komisja podejmuje niezwłocznie; na pierwszym posiedzeniu po przekazaniu skargi 
przez Przewodniczącego. 

5. Po rozpoznaniu skargi Komisja przedkłada materiały w sprawie skargi wraz z wnioskiem co do jej uznania 
Radzie, która w drodze uchwały decyduje o zasadności lub bezzasadności skargi. 

6. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego oraz podmiot, który skargę skierował do Rady 
celem jej rozpoznania. 

§ 60. Przy rozpoznawaniu wniosków stosuje się odpowiednio przepisy § 59. 

Rozdział 6.
Kancelaria Rady Miasta 

§ 61. 1. Kancelaria Rady Miasta zapewnia obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Rady, jej komisji, 
klubów i radnych. 

2. Kancelaria Rady Miasta podlega, pod względem funkcjonowania, bezpośrednio Przewodniczącemu. 


