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UCHWAŁA NR VI.44.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca Statut Osiedla Nr 1 w Białej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX I/364/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
statutu osiedla Nr 1 w Białej ( Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 58 poz. 764 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł statutu otrzymuje brzmienie : „STATUT OSIEDLA W BIAŁEJ”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osiedle w Białej jest jednostka pomocniczą Gminy Biała, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Osiedlu – należy przez to rozumieć Osiedle w Białej;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Biała;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Białej;

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Białej;

5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla w Białej;

6) Ogólnym Zebraniu Mieszkańców – należy przez to rozumieć Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla 
w Białej.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi : Osiedle w Białej.”;

5) w § 5 po wyrazie „Wałowa”, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „Wodociągowa.”;

6) w § 44 w ust. 3 wyraz „ sołectwo” zastępuje się wyrazem „ osiedle”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach statusu jednostki pomocniczej w Białej w m-cu kwietniu 2014 r.
tj. likwidacją Osiedla Nr 2 w Białej i utworzeniu w m-cu czerwcu 2014r na tym obszarze sołectwa „Przedmieście”
, w mieście Biała pozostało tylko jedno osiedle, które ma nazwę Osiedle Nr 1 .W chwili obecnej nie ma więc
potrzeby utrzymywania numeracji osiedla.

Nazwę osiedla określa statut osiedla, który w odniesieniu do Osiedla nr 1 został uchwalony uchwałą Nr
XXXI/364/ Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r.

Aby dokonać zmiany w tym statucie zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
zamieszkującymi na obszarze osiedla. Stosownie więc do ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady
Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Biała, w dniu 10 lutego br Burmistrz Białej zarządzeniem określił iż konsultacje w sprawie wprowadzenia zmiany
do statutu osiedla przeprowadzone zostaną w dniu 23 lutego 2015r na zebraniu z mieszkańcami osiedla.

Na spotkaniu tym zaproponowano dwie nazwy osiedla tj. Osiedle „Śródmieście” w Białej oraz Osiedle w Białej.

Mieszkańcy mogli jednak zaproponować inną nazwę, lecz takiej propozycji nie było.

Poddano więc pod głosowanie w/w nazwy. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli za ustaleniem nazwy -
Osiedle w Białej.

Konsekwencją zmiany nazwy osiedla jest zmiana w poszczególnych § statutu, gdzie występuje nazwa osiedla.

Ponadto w przedkładanym projekcie uchwały , do granic statutu , w § 5 dodano ulicę Wodociągową, która
nie była ujęta statucie osiedla uchwalonym w 2010 r, gdyż pierwsze zameldowania przy tej ulicy miały miejsce
dopiero w roku 2013.

Natomiast w § 44 dokonano korekty błędnego zapisu, zastępując wyraz „sołectwo” wyrazem „osiedle”.

Mając powyższe na uwadze , przedkłada się Radzie niniejszy projekt uchwały.

Opracowała :

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

24 lutego 2015 r
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