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UCHWAŁA NR V.62.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej
i nadania jej statutu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale  nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie  utworzenia 
jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. 
poz.1684) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 3 wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem  „Przedmieście”;

2) w załączniku do uchwały  STATUT SOŁECTWA „PRZEDMIEŚCIE” w BIAŁEJ:

a) w § 1 skreśla się wyrazy  „ Nr 1’’ ;

b) w §5 ust. 1 wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem  „ Przedmieście”.

§ 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. 1000, 1349, 1432 i 2500

Id: 24B60A00-2019-49A8-96B8-1CCA8D604661. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

W czerwcu 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej w Białej dokonano zmiany nazw ulic w Białej. Jedna z czterech
zmienionych nazw ulic znajduje się w obszarze działania sołectwa Przedmieście.

Celem dostosowania zapisów w statucie sołectwa do obecnie obowiązujących nazw ulic zachodzi konieczność
dokonania zmiany w uchwale nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwa „Przedmieście” i nadania jej statutu.

Zmiana ta dotyczy § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały, gdzie ulicę Świerczewskiego zastępuje się nową nazwa ulicy tj.
Przedmieście. Ta sama zmiana dotyczy § 5 statutu sołectwa.

Ponadto w treści § 1 statutu sołectwa skreśla się wyrazy „ Nr 1 „ przy nazwie osiedla w Białej, gdyż numer
osiedla został zniesiony uchwałą z 31 marca 2015 r. nowelizującą statut osiedla w Białej a nie dokonano
stosownej zmiany w statucie sołectwa „Przedmieście.”

Proszę o podjęcie uchwały o  treści określonej w projekcie.

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 7 marca 2019 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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