
Załączn ik nr 3

Sprawozdanie z wynikóW konsu ltacji

Ż miesŻkańcami]ednostki PonTocnicŻej nr 9 osiedle Tysiąclecia

projektu statUtu Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia

Termin zgłaszania uwag : 4 _ ]-8 maja 2015 r'

Liczba mieszkańcóW którzy WZięli udział w konsultacjach: 1

Liczba wniesionych uwag do projektu Statutu: 3

L. p.

Uwagi do projektu Statutu Jednostk Pomocniczej nr 9 Osiedle
TVsiąclec ia

Obecny zapis w projekcie
Statutu

Proponowana zmiana zapisu lub
dodatkowy zapis

Uzasadnienie*
Kursywq zaznaczono propozycje rozstrzyqniecio

1.

s10 ust' 4,,odwołanle
przeWodniczącego

Zarząd U, lUb jego
reŻygnacja Z pełn]enia

funkcj j ]est równoznaczna
Z odWoła nlem
poŻostałVch członkóW
zalZądu '"

Do Wvkreś en]a W całości'

Nie uwzględniono.

Regulacja zawarta w przepisie 510 ust.4
Statutu stanoWi konkretyzację dyspoZyc]l art'
,5 J)t ą pkl ] .r.tdwy o'dmo-7cd-|r g1 ,]r},r,

tj. organZację i Zadanla organóW jednostkl
po-oLn (le. O(res erie orBon;ldL.r org"now
jednostki pomocniczej oznacza usta enie liczby,
nazw icharakteru tych organóW, wza]emnych
rela(]l lTlęd/y T"]' a w pr'ypadlu og"no'ł
koleg1alnych ich LlcZebnoścl i struktury
WeWnętrznej, a takze sposobU WVbierania, jak i

odWoła nia '

W myśl przep]su art' 28e ustaWy o samorządzie
gminnym, WVgaśnięcle mandatu Wó]ta przed
upływem kadenc]l jest równoznaczne
z odwoianiem jego Zastępcy lub ZastępcóW'
Podobne uregulowania mozna znaleźć
W ustaWie o samorządzie powlatowym
odnośnie Zarządu powlatu (art' 31 ust' 4 ustawy
o sarnorządzie powiatowym) oraZ W UstaWle

o sannorządZie WojeWódZtWa - odnośnle
zarządu Wo]eWódZtWa (art' 37 ust' 4 ustawv
o ' amo'-ądz'e Wo e\,!od' lwa)' W rowiqzo'lIu
do powyższego propozyc]a WVkreślenia 510 U5t'

4 Statutu iest nieuzasadnlona.

2.

q 16 ust.5 ,,W razle
poWtarZającego s ę
naruszenla prawa przez

organy lednostkl, Rada

Mlasta Katowlce moŹe W

drodze uchwaly rozw1ązać

Rad ę'"

,,W razie powtarzającego 5ię narUSZenia
prawa przez organy Jednostkl, Rada
lvliasta Katowice moŹe w drodze uchwaiy
olw'ęldL Rddę' ok e_|ajqc da-ę wybo ow

ko ejnej Rady."

Nie uwzględniono.

Zgocinie z S 17 ust.5 Statutu wybory do Rady
Jednostkl Pomocniczej przeprowadza
D'ezyder- lV d.ta larowrce w opo'( J
o stosowną uchwalę Rady Miasta Katowice,
Zatem roZWiąZanie Rady i okreśenle daty
nowych WyboróW nie powinno być
podejmowane w lednej uchwale. Natomiast
brak jest przeszkód forma nych, aby na ]ednej
sesji Rada lV]iasta pod]ęła dwie Uchwały jedną

w sprawle rozwiAzania Rady .lednostki



PomocnicŻej i drugą W spraWie Zarządzenia
WyboróW do Rady led1ostki PoF"o(niclej'
Racjonalne Wydaje sięjednak, aby w przypadku
ro7wią7ania Rady lednosrki Pomocnic1ej
Wstrzymać się nad ogłoszeniem wyborów do
roWe. ąady do czasu eWentJalnego za]ęcla

stanowiska w sprawie organu nadzoru
WojeWodV śląskIego'

5 18 ust. 6 ,,Naboru
członków obwodowych
komisji dokon uje 5ię
poprzez ogłoszenia w
prasie spośród osób,
które stale Zamieszkują na

terenie miasta Katowice."

,, Naboru członków obWodowych komisji
dokonuje się poprlez o8łoslenia W pIasie

spośród osób, które stale ZamieszkUją na

terenie.]ednostki, której dotyczy nabór
do obwodowych komisji."

Nie uWzględniono.

Zaproponowana zmiana dotycząca Zawężenia
kręgu,,członkóW obwodowych komisji do osób,
które stale Zamieszkują na terenie .]ednostki ,

której dotyczy nabór do obwodowych komisji"
rnoże Zostać |znana przez organ nadzoru
Wojewody Śląskiego za ogra.]iczenie
Uprawnień ogółu mieszkańcóW m]asta

Katowice.
Z dotychczasowej praktyki Wynika, że W
komisjach z powodzeniem biorą udział
mieszkańcy z innych jednostek pomocniczych,

co sprzyja obiektVWności pracV tvch komi5ii'

*Wybór opcji

_UWzgiędniono

-uwzg|ędniono częściowo

-nie uwzględniono


