
 
Uchwała   nr  XXXIII/682/04 

Rady   Miasta  Katowice 
 

z   dnia   22  listopada  2004 r. 
 
 

 

w    sprawie    przeprowadzenia   konsultacji   z   mieszkańcami   Jednostki  Pomocniczej   
miasta   Katowice   nr  6   Ligota  -  Panewniki   w   przedmiocie    nadania   Statutu.    

 

 

 Na   podstawie   art.  35  ust. 1   ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.   o  samorządzie   
gminnym  (Dz. U.  z   2001 r.  Nr  142,  poz.  1591   z  późn,  zm.)  oraz  §  6  Statutu  miasta  
Katowice,  w  związku   z  uchwałą  nr  XXVII/512/04 Rady  Miasta  Katowice  z  dnia                    
12 lipca 2004 r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji   z  mieszkańcami  
miasta   Katowice 
 
 

Rada   Miasta   Katowice 
uchwala: 

 
 
 

§ 1.   Przeprowadzić     konsultacje    z    mieszkańcami    Jednostki    Pomocniczej    nr   6                       

         Ligota  -  Panewniki,   zwanej   dalej   Jednostką    w    sprawie   nadania   Statutu. 

 

§ 2.   Projekt   Statutu   stanowi   załącznik   do   uchwały    nr XXXIII/679/04 Rady    Miasta    
         Katowice  w   sprawie   uchwalenia   projektu   Statutu    Jednostki   Pomocniczej   nr  6      
         Ligota  -  Panewniki. 
 

§ 3.   Konsultacje   przeprowadzić  na  obszarze  Jednostki,   której   granice  określa  uchwała   
         nr   XLVI/449/97   Rady  Miejskiej  Katowic   z  dnia   29  września  1997 r.  w  sprawie   
         nazw  i  granic  obszarów  działania  jednostek  pomocniczych   samorządu   na   terenie   
         miasta   Katowic. 
 

§ 4.1. Zastosować   ankietową   formę   konsultacji,   polegającą   na   pisemnym   udzieleniu                         
          odpowiedzi   „tak”  lub  „nie”   w   sprawie    nadania   Statutu    Jednostce    o    treści     
          udostępnionej    do  wiadomości    publicznej    poprzez    wyłożenie    do   wglądu   w     
          ustalonych   miejscach  na  terenie  Jednostki  oraz   na   stronie  internetowej   Urzędu    
          Miasta   Katowice. 
 
    2.   Wzór  ankiety   stanowi  załącznik   do  niniejszej   uchwały.  
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§ 5.   Konsultacje   przeprowadzić    w    terminie    60   dni   od   dnia   wejścia    w    życie   
         niniejszej   uchwały. 
 

§ 6.1. Do  udziału    w    konsultacjach   uprawnieni     są   mieszkańcy    Jednostki    stale    
          zamieszkujący    na   jej   terenie    i    posiadający    czynne    prawo   wyborcze. 
      2. Druki   ankiet   wydawane   będą    po   okazaniu   dowodu   tożsamości. 
 

§ 7.   Rada   Miasta    Katowice    rozpatrzy    wyniki   konsultacji   w   terminie  30  dni   od     
         dnia   otrzymania   sprawozdania   z   wyników    konsultacji,   na    sesji    podejmując     
         stosowną    uchwałę   i   poda   w   terminie  7   dni  do  publicznej  wiadomości. 
    

§ 8.   Wykonanie    uchwały    powierzyć    Przewodniczącemu   Rady    Miasta    Katowice 
         i   Prezydentowi   Miasta   Katowice. 
 

§ 9.  Uchwała    wchodzi   w    życie   z   dniem   podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Załącznik   do  uchwały   nr XXXIII/682/04 

                                                                        Rady   Miasta   Katowice   

                                                                              z  dnia   22 listopada  2004 r. 

 

 

A N K I E T A 

 
Czy  jesteś  za   nadaniem  Statutu  Jednostce  Pomocniczej   nr  6  Ligota  -  

Panewniki  o  treści  udostępnionej  do  wiadomości  publicznej  jako  

projekt  określony  uchwałą   nr  XXXIII/679/04  Rady    Miasta   Katowice. 
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ównież  złożyć  w  postaci  odrębnego  pisma. 

POUCZENIE 
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adracie. 

najdującej  się  w  lokalu 

ędzie  brana  pod  uwagę.   


