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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VI/112/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 lutego 2003 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie osiedle Tucznawa
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 55 ust.1 Uchwały nr XXV/514/13
Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza
(tekst jednolity, Dz. U. z dnia 18.09.2019 r. poz. 6328), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), na wniosek Komisji Prawno-Organizacyjnej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. Zmienić brzmienie Uchwały nr VI/112/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 lutego
2003 roku
w sprawie
utworzenia
jednostki
pomocniczej
o nazwie
osiedle
Tucznawa
w następujący sposób:
1. W tytule uchwały słowa "osiedle Tucznawa" zastąpić słowami "dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka".
2. §1 otrzymuje następujące brzmienie:
Utworzyć jednostkę pomocniczą Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka.
3. Wykreślić załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/112/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie osiedle Tucznawa .
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta,
w odpowiednich zakresach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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UZASADNIENIE
Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy (miasta).
Jednostki są ustanawiane przez radę miasta jako sołectwa, dzielnice, osiedla. Jednostki nie posiadają
osobowości prawnej, ale stanowią ważną strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim
terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając tym samym gminie wykonywanie jej zadań. Jednostka
pomocnicza - osiedle Tucznawa została utworzona na mocy Uchwały Nr VI/112/2003 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 lutego 2003 roku. W roku 2018 na wniosek Komisji PrawnoOrganizacyjnej Rady Miejskiej zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, których efektem było
wypracowanie wytycznych co do ilości i granic jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza, w tym
granic Dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Na podstawie wyników konsultacji Rada Miejska podjęła
Uchwałę Nr VIII/97/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza. Proces
konsultacji prowadzony był w oparciu o Zarządzenie Nr 647.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z
dnia 24.10.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia 18
jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza. Konsultacje miały formę otwartych spotkań z
mieszkańcami w każdej z 18 potencjalnych jednostek pomocniczych. Uwagi zbierane były zarówno na
spotkaniach w dzielnicach, jak i drogą pisemną oraz elektroniczną. Wszystkie uwagi mieszkańców zostały
udostępnione w formie dokumentu o nazwie: „Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w
sprawie utworzenia 18 jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza” w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.konsultacje.dabrowagornicza.pl. Ostateczna wersja statutu oraz
granice zostały rekomendowane przez Komisję Konsultacyjną Rady Miejskiej podczas posiedzenia w dniu 8
stycznia 2020, zachodzi zatem konieczność dostosowania nazwy i granic jednostki pomocniczej do zmian
wynikających z procesu konsultacji.

Przewodniczący Komisji Prawno-Organizacyjnej
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