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UCHWAŁA NR XXXIII/…………./13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Anna”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 63 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4,
ust. 5 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Miasta Tychy (Dz. U. Woj. Śl. Nr 1048 z dnia 2 marca 2012 r.), z inicjatywy
mieszkańców, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządową,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Utworzyć jednostkę pomocniczą miasta Tychy pod nazwą Osiedle „Anna".
§2
Granicę jednostki pomocniczej określa załącznik graficzny stanowiący integralną część
uchwały.
§3
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.
§4
Wybory do Rady Osiedla „Anna” przeprowadzone zostaną w terminie wyborów do Rad
Osiedli następnej kadencji, po kadencji upływającej w roku 2015.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr XXXIII/……/13)
W dniu 3 lipca 2012 r. do Rady Miasta Tychy wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Osiedla
"Anna". Pismem z dnia 27 maja 2013 r. Grupa Inicjatywna dokonała korekty w zasięgu
terytorialnym osiedla. Zaproponowany ostatecznie zasięg terytorialny przyszłego osiedla
objąłby ulice: Plac Świętej Anny, Arctowskiego, Arkadową, Asnyka, Biskupa Burschego nr.
nieparzyste 3, 5, 11, 13, Budowlanych nr. parzyste od 142 do 170, Dworcową, Generała
Andersa, Wojska Polskiego.
Po dokonanej analizie ustalono, że ww. ulice nie wchodzą w zakres działania żadnej
funkcjonującej na terenie miasta Tychy jednostki pomocniczej oraz, że mieszczą się
w I okręgu wyborczym.
Grupa Inicjatywna utworzenia jednostki pomocniczej pn. osiedle "Anna" spełniła wymóg
określony w § 63 ust. 2 Statutu Miasta Tychy, który brzmi: "Inicjatywa mieszkańców winna
uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców osiedla, posiadających czynne prawo
wyborcze".
Inicjatywa uzyskała poparcie ponad pięciuset mieszkańców.
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie działania osiedla wg stanu na dzień
8 lipca 2013 r. wyniosła 4122 osoby, w tym liczba osób posiadających czynne prawo
wyborcze wyniosła 3288 osób.

Numer nadany przez DUR:

Sporządzono, na podstawie wniosku Grupy Inicjatywnej
o utworzenie osiedla oraz zgodnie z wnioskiem Komisji
Samorządowej z dn. 27.06.2013 r. Nr DUR.0016.6.2013.KS

DUR.0006. ……….. .13
Projekt uchwały kieruję na KS, sesję RM.

.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

Zgłaszam projekt uchwały i kieruję
do Przewodniczącego Rady
Przewodniczący
Komisji Samorządowej

............................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:

mgr inż. Marcin Rogala
.................................................................................................
(data, podpis)

DUR

Sprawdził pod względem prawnym:

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)
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Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach –
Wydział Prawny i Nadzoru,
Śląski Urząd Wojewódzki - Publikacja,
DUR,
Przedstawiciel Grupy Inicjatywnej.
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