
UCHWAŁA nr 179/2021 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z 

dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

 

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Przyjąć Stanowisko Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 

2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

 

 

Uchwałę podjęto 7 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym się, 

w obecności 8 Radnych. 

 

 

  



Załącznik do Uchwały nr 179/2021 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 29 

czerwca 2021 r. 

 

 

STANOWISKO 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa ws. podjęcia przez Radę Miasta 

Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

 

I. Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa wnosi o wprowadzenie 

następujących zmian do projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa: 

1. w par. 8 ust. 1 dodać na końcu linii słowa: „w szczególności”; 

2. w par. 8 ust. 1 pkt 9 dodać na końcu linii słowa: „oraz działań i wydarzeń 

dotyczących ochrony środowiska i promocji idei ekologicznych”; 

3. w par. 8 ust. 1 pkt 13 zapis „co do środków” otrzymać winien brzmienie: „co do 

wydatkowania środków”; 

4. w par. 8, ust. 1 pkt 16 dodać po lit. b) następujące słowa: „c) miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, d) projektowanych i realizowanych inwestycji 

oraz remontów, e) godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji 

zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia”. 

 

II. W opinii Rady zwiększeniu powinny ulec kompetencje organów Dzielnicy w 

zakresie ich udziału w procedowanych w Urzędzie Miasta sprawach dotyczących 

terenu Dzielnicy, w tym zwłaszcza na etapie informowania organów Dzielnicy o 

planowanych zmianach właścicielskich działek, planowanych inwestycjach i 

remontach. 

 

III. Ponadto Rada zwraca uwagę na sposób redakcji dokumentu. W opinii Rady 

dokument winien mieć bardziej przejrzystą i uporządkowaną formę. 


