
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/349/12 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu  

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 71 Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu 

uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2003 roku uchwałą nr XVI/144/03 z późn. zm.  

Rada Miasta Piekary Śląskie  

uchwala:  

§ 1. § 2.Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. Działalność organów miasta jest jawna, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 

z ustaw.  

2. Jawność działania organów miasta obejmuje w szczególności prawa obywateli do uzyskania 

informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych.  

3. Dokumenty udostępnia:  

1) kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie obsługującej Radę - w zakresie 

uchwał Rady, protokołów sesji i posiedzeń komisji,  

2) kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie prowadzącej sprawy 

organizacyjne - w zakresie Zarządzeń Prezydenta, statutów oraz regulaminów jednostek 

organizacyjnych miasta  

3) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piekary Śląskie - w zakresie udostępniania 

innych dokumentów zawierających informacje o wykonywaniu zadań publicznych.  

4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej może wynikać tylko z ustaw i nastąpić w trybie 

określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.”. 

§ 2. Zmiana Statutu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Piekary Śląskie  

 

 

Krzysztof Seweryn 
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