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UCHWAŁA  NR 	 

RADY MIASTA KATOWICE 

Projekt 

z  dnia  	 2015  r. 

w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice  nr 2  Załęska Ha łda-Brynów część  zachodnia 

Na podstawie art. 5  ust.  1 i 2, art. 40 ust.  I  i 2 pkt I oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z pó źn. zm .) w zwi ązku  z §  37 ust.  1,  2 i 3 Statutu miasta Katowice 
(Dz. Urz. Woj. Ś l. z 2012 r., poz. 6007, z pó źn. zm .), uwzgl ędniając inicjatywę  mieszkańców 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Utworzy ć  Jednostkę  Pomocniczą  miasta Katowice nr 2 Za łęska  Ha łda-Brynów część  zachodnia. 

§ 2. Jednostka Pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w granicach okre ś lonych w za łączniku do uchwa ły nr 
XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. w sprawie nazw i granic obszarów dzia łania jednostek 
pomocniczych samorz ądu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwa łą  nr LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 19.06.1998r. w sprawie zmiany uchwa ły nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.09.1997r. 
w sprawie nazw i granic obszarów dzia łania jednostek pomocniczych samorz ądu  na  terenie miasta Katowic. 

§ 3. Wykonanie uchwa ły powierzyć  Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia  og łoszenia w  Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Ś ląskiego. 

PRZEWCDNICZĄCA 

Rady iasta Katowice 

na Siejna 
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Uzasadnienie 
Zgodnie z przepisem art. 5  ust.  1 i 2  ustawy  z dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym, gmina  może 

tworzyć  jednostki pomocnicze,  a  rada  gminy  tworzy  taką  jednostkę  w  drodze  uchwały, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszka ńcami lub  z  ich inicjatywy. 

Zapis ten znajduje również  odzwierciedlenie w przepisach § 37  ust.  1, 2  i 3  Statutu miasta Katowice, w  myś l 
którego, m.in., inicjatywa mieszkańców powinna uzyskać  poparcie, co  najmniej  10% mieszkańców jednostki, 
posiadaj ących czynne prawo wyborcze. 

Rada Miejska Katowic uchwa łą  nr XLVI/449/97  z  dnia 29 wrze śnia  1997  r. w sprawie nazw i granic 
działania jednostek pomocniczych samorz ądu na terenie miasta Katowic, ze zm.,  utrzyma ła struktur ę  społeczno 
- przestrzenn ą  miasta, którą  tworzą  22 jednostki, jako Jednostki  Pomocnicze miasta  Katowice. W za łączniku do 
ww. uchwa ły okreś lony został  obszar terytorialny wszystkich  jednostek. 

Jednostka Pomocnicza miasta Katowice Załęska Ha łda-Brynów część  zachodnia uzyska ła nr 2 i  liczy 
12.700 mieszka ńców, posiadaj ących czynne prawo wyborcze. 

Jednostka Pomocnicza nr 2 tworzona jest z inicjatywy mieszka ńców Jednostki posiadaj ących czynne  prawo 
wyborcze (zg łoszonej przy  piśmie  z dnia  24  listopada 2014 r.),  co  zosta ło udokumentowane 1.293 podpisami 
(weryfikacj ę  przed łożonych podpisów dokonano przy pi śmie Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza 
Skiby z dnia 28 stycznia 2015  r.).  Wype łniona zosta ła tym  samym dyspozycja  §  37  ust. 2 Statutu  miasta 
Katowice, gdy ż  zebrana liczba podpisów  jest  większa  niż  10%  ogółu mieszkańców  posiadaj ących czynne  prawo 
wyborcze. 

W związku z powyższym podj ęcie uchwa ły w sprawie utworzenia  Jednostki  Pomocniczej nr 2 Za łęska 
Hałda-Brynów część  zachodnia  jest  uzasadnione. 
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