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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1461) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 1 do Statutu Dzielnicy Kokoszyce otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia....................2021 r. 

OBSZAR DZIELNICY KOKOSZYCE 

Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Kokoszyce: 

Cypriana Kamila Norwida, Dołki, Jurija Gagarina, Ks. Edmunda Szwedy, Marii Dąbrowskiej, Matki Teresy 
z Kalkuty, Młodzieżowa od nr 1-131 nieparzyste, Młodzieżowa od nr 2-124 parzyste, Olszyny, Oraczy do nr 
155 wszystkie, Osadnicza, Pałacowa, Parkowa, Pszowska od nr 213 do końca wszystkie, Rozwojowa, Smolna, 
Sportowa, Strażacka, Wesoła, Zdrojowa.
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/233/04 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy 

Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce. 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady 
gminy należy m.in. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników 
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 
art. 35 tej samej ustawy w ust. 1 stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada 
gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, a ust. 3 ustala, że statut ma 
określać m.in. nazwę i obszar jednostki pomocniczej. Na podstawie art. 40 ust. 1 gminie przysługuje prawo 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 

Obecny stan prawny:  

Obecnie obszar Dzielnicy reguluje uchwała Nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 
26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce oraz 
uchwała nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie 
utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic zmieniona uchwałą 
Nr XXXII/292/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2021 r. 

Cel podjęcia uchwały:  

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego uchylającym uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie przyjęcia nowego Statutu Dzielnicy doszło do niezgodności pomiędzy niektórymi zapisami dwóch 
wspomnianych wyżej uchwał. Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie przepisów w taki sposób, żeby 
nie budziło wątpliwości, które przepisy są aktualne. 

Proponowane rozwiązania:  

Uchwała proponuje dostosowanie zapisów statutu dzielnicy do zapisów uchwały nr XVII/156/96 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek 
pomocniczych – dzielnic. 

  

Przewidywane skutki społeczne:  

Uchwała umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie dzielnicy oraz przeprowadzenie wyborów do jej organów. 

  

Przewidywane skutki finansowe:  

Podjęcie uchwały nie wymaga wprowadzenia nowych wydatków do budżetu Miasta ani nie wpływa na 
wysokość uzyskiwanych dochodów.
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