Projekt
Druk nr 28
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia
2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 art.40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 688 z późn.zm.), na wniosek Komisji Prawno-Organizacyjnej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala
§ 1. W Uchwale Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczaj z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Sla 2019.6328)
dokonać następujących zmian:
1. Nadanie nowego brzmienia dla § 52 ust.2, który otrzymuje brzmienie:
"Jednostkami pomocniczymi Miasta są dzielnice".
2. Nadanie nowego brzmienia dla § 57, który otrzymuje brzmienie:
"Funkcje w organach jednostki pomocniczej pełnione są społecznie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w dniu 20 marca 2019 r. podjęła Uchwałę nr VIII/97/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
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 oraz zbierania pisemnych
uwag zarówno do proponowanych granic jednostek jak i projektów statutów. W trakcie konsultacji
mieszkańcy wyrazili opnię, iż wszystkie funkcje w Radzie Dzielnicy powinny być pełnione społecznie.
Wszystkie jednostki pomocnicze zostały nazwane Dzielnicami, w odróznieniu do funkcjonujących
dotychczas także osiedli. Komisja Konsultacyjna Rady Miejskiej powołana do przeprowadzenia procesu
konsultacji na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r. rozpatrzyła zgłoszone w procesie uwagi mieszkańców,
w tym uwagi zgłoszone do projektu statutu. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność
dostosowania zapisów Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza do statutów jednostek pomocniczych Miasta
Dąbrowa Górnicza.
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