
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu osiedla … w Trzebini 

We wrześniu 2022 r. Komisja Statutowa Rady Miasta Trzebini rozpoczęła prace nad zmianą Statutów 

Osiedli w Gminie Trzebinia, w tym m. in. nad zmianą Statutu Osiedla ……, zwanego dalej „Statutem”. 

Podstawą pracy była chęć dostosowania zapisów statutowych do oczekiwań społeczności lokalnej, 

zgłaszanych wielokrotnie podczas spotkań z przedstawicielami Rady Miasta. Propozycje dotyczyły 

między innymi zmniejszenia liczebności rad osiedli, ujednolicenie zasad wyboru organów jednostki 

pomocniczej, jaką są osiedla z zasadami wyborów organów sołectwa, jak i ustalenie jednego 

wspólnego terminu wyborów do organów jednostek pomocniczych, albowiem w chwili obecnej 

terminy wyborów dzieli kilka lat. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 10 sołectw oraz 13 osiedli, które funkcjonują w oparciu 

o swe statuty. Obowiązujące statuty dla 10 osiedli uchwalone zostały Uchwałą Nr XLIV/II/321/96 

Rady Miasta Trzebini z dnia 30 października 1996 r. w sprawie statutów osiedli w Gminie Trzebinia. 

Ponadto dla pozostałych osiedli uchwały w sprawie statutów zostały podjęte w 1991 roku, 1999 roku 

i 2008 roku. Treść obowiązujących statutów wymaga doprecyzowania niektórych jego postanowień 

bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący oraz dostosowania 

treści statutów do obowiązujących przepisów prawnych. Wprowadzenie całkowicie nowego modelu 

wybierania organów jednostki pomocniczej gminy tj. rezygnacja z rad osiedli na rzecz wyboru 

przewodniczącego zarządu wraz z zarządem osiedla i wzmocnienie roli ogólnego zebrania 

mieszkańców, wymusza konieczność uchylenia obowiązujących statutów, a w ich miejsce określenie 

nowych zasad powoływania ww. organów, jak i określenie granic osiedli w załącznikach mapowych 

przygotowanych na podkładzie mapy ewidencyjnej. Powyższe uzasadnia również wygaśnięcie 

kadencji przewodniczących rad osiedli i członków rad osiedli.  

Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają 

konsultacjom z mieszkańcami osiedla. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w naszej 

gminie określa Uchwała nr XLVII/507/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 czerwca 2010 roku w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, radą pożytku 

publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy 

o działalności pożytku i o wolontariacie w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych 

sprawach ważnych dla Gminy.  

Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz swym Zarządzeniem Nr ……. z dnia ….. zarządził 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektów statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Trzebinia, tj. osiedli. Celem konsultacji było zebranie opinii, propozycji i uwag 

mieszkańców do projektów uchwał. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia opinii, 

propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych. 

Przeprowadzone one były w terminie ….  


