UCHWAŁA NR VIII/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami oraz w celu dostosowania nazw ulic do Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT,
Rada Miejska
p o s t a n a w i a:
§ 1. W Statucie Osiedla Mieszka I w Bielsku-Białej stanowiącym Załącznik do uchwały
Nr XLII/1008/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Osiedla Mieszka I (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3227) wprowadzić następujące zmiany:
1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat.”;
2) w § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 w którym dodaje się punkty od 7) do 13)
w brzmieniu:
„7) opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, na etapie projektowania,
8) opiniowanie stałych zmian organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
9) opiniowanie planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich
jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla,
10) opiniowanie planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie
Osiedla,
11) opiniowanie planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych
przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,
12) opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów przewidzianych
do realizacji na terenie Osiedla,
13) opiniowanie planów sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto na prawach powiatu
gruntów położonych na terenie Osiedla.”;
3) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Brak opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), lit. b) pkt 6-11 i pkt 13, w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia sprawy, traktowany jest jako brak uwag w sprawie.”;
4) w Załączniku Nr 1 do Statutu Osiedla Mieszka I wykaz ulic otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
do niniejszej uchwały;
5) w Załączniku Nr 2 do Statutu Osiedla Mieszka I „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Osiedla Mieszka I” § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Osoby zamieszkałe na terenie Osiedla, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się
do spisu wyborców.
2. Spis wyborców jest sporządzany przez gminę na podstawie rejestru wyborców.
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3. Spis wyborców składa się z części A i części B.
4. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części spisu wyborców wymienia się
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania
wyborcy.
5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi, ujętych w rejestrze wyborców. W tej części spisu wyborców wymienia się nazwisko i imię
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
6. Spis wyborców sporządza się i drukuje w jednym egzemplarzu, najpóźniej w 2 dniu przed dniem
wyborów.
7. Po sporządzeniu, spis wyborców nie jest aktualizowany.
8. Spis wyborców przekazuje się Obwodowym Komisjom Wyborczym, w dniu poprzedzającym
dzień wyborów.”;
6) w Załączniku Nr 2 do Statutu Osiedla Mieszka I „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Osiedla Mieszka I” § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obwodowa Komisja Wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę pominiętą
w spisie, jeżeli Urząd Miejski potwierdzi, że jest ona ujęta w rejestrze wyborców na terenie Osiedla.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik
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Załącznik do uchwały Nr VIII/129/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 14 maja 2019 r.
ULICE:
Adama Asnyka nr parzyste od 12 do końca, nr nieparzyste od 11 do końca,
Bolesława Krzywoustego,
Listopadowa nr nieparzyste od 79 do 117,
Mieczysława Karłowicza nr parzyste od 10 do końca, nr nieparzyste od 13 do końca,
Mieszka I,
Piastowska nr parzyste od 34 do 52, Pod Grodziskiem nr parzyste od 38 do końca,
Sierpniowa wszystkie nr nieparzyste, Spokojna,
Tarninowa,
Wita Stwosza nr parzyste od 12 do 36, nr nieparzyste od 21 do 45a
oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla.
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