Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 i 2 w
Białej
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i
zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 29 sołectw oraz 2 osiedla ( osiedle Nr1 i Nr 2) w
mieście Biała, które funkcjonują w oparciu o swe statuty.
Obowiązujące statuty dla osiedli uchwalone zostały uchwała Nr V/55/03 Rady Miejskiej w
Białej z dnia30 kwietnia 2003r.
Treść obowiązujących statutów osiedli
wymaga doprecyzowania niektórych jego
postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący
oraz dostosowania treści statutów do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Opolu z dnia 13 lutego 2007r ( sygn. II SA/Op 716/06) który wydany został w odniesieniu do
statutu sołectwa Wasiłowice.
Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostki pomocniczej podlegają
konsultacji z mieszkańcami sołectwa czy osiedla.
Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w naszej gminie określa uchwała
Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.
Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz swym zarządzeniem Nr OR.0151-552/09 z dnia
30 grudnia 2009r zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie
zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała – sołectwa i osiedli.
Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanych projektów
uchwał - statutów. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z
mieszkańcami na zebraniach wiejskich w wszystkich sołectwach oraz ogólnych zebraniach
mieszkańców w mieście Biała.
Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 odbyło się 12 lutego a Osiedla Nr 2 w dniu
26 lutego 2010roku.
Na zebraniach tych przedstawiano mieszkańcom projekt statutu danego osiedla i mieszkańcy
mogli zgłaszać swoje uwagi , propozycje co do przedstawionej treści statutu.
Mieszkańcy osiedli nie wnosili jednak żadnych uwag czy swoich propozycji do
przedstawionych projektów.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu osiedla przygotowane są w
odniesieniu do obydwu osiedli . Treść ich jest jednak jednakowa za wyjątkiem § 1 , § 2 i §
4( określającego odpowiednio nazwę osiedla) oraz § 5 ( określającego obszar osiedla –
nazwy ulic).
Mając powyższe na uwadze przedkłada się Wysokiej Radzie jeden projekt uchwały w
sprawie uchwalenia statutu osiedla wraz z uzasadnieniem ale mający zastosowanie do dwóch
projektów uchwał w odniesieniu do Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Białej.
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