
UCHWAŁA NR XXIV/262/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki 
pomocnicze Gminy Żnin

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 8 i 
9 Statutu Gminy Żnin stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 
21 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 18) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie - jednostki pomocniczej Gminy 
na dwie jednostki pomocnicze.

§ 2. Tworzy się Osiedle Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" - jednostkę pomocniczą Gminy obejmującą swym 
obszarem ulice: Browarowa, Aliantów, Porzeczkowa, Piwna, Żytnia, Kopernika, Tysiąclecia, W. Pieniężnej. 
Przebieg granicy Osiedla ilustruje mapa stanowiąca załącznik Nr 1.

§ 3. Tworzy się Osiedle Nr 3 "Żnin - Południowy-Zachód" - jednostkę pomocniczą Gminy obejmującą 
swym obszarem ulice: 1 Stycznia, Dąbrowskiego, Gościnna, Jeziorna, Na Wzgórzu, Pogodna, Polna, Skromna, 
Szpitalna, Urocza, Wiatrakowa, Widokowa, Wrzosowa. Przebieg granicy Osiedla ilustruje mapa stanowiąca 
załącznik Nr 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żninia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koziełek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 6 października 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 6 października 2016 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. jednostkę pomocniczą tworzy rada
gminy, w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Natomiast zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 ww. ustawy zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz
znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Z inicjatywy mieszkańców miasta Żnina zamieszkałych na terenie ulic 1 Stycznia,
Dąbrowskiego, Gościnna, Jeziorna, Na Wzgórzu, Pogodna, Polna, Skromna, Szpitalna, Urocza,
Wiatrakowa, Widokowa, Wrzosowa wpłynął wniosek w sprawie podziału istniejącego Osiedla
Nr 2 „Bloki Wielorodzinne” w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy
Żnin.

Uchwałą Rady Miejskiej w Żninie Nr XXII/243/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału istniejącego Osiedla Nr 2
„Bloki Wielorodzinne” w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin
i nadania statutów nowo powstałym osiedlom i treści tych statutów oraz zarządzeniem nr
170/2016 Burmistrza Żnina z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu
oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 2 „Bloki Wielorodzinne”
w Żninie w sprawie podziału na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin
i nadania statutów nowo powstałym osiedlom i treści tych statutów - zarządzono
przeprowadzenie konsultacji społecznych na dzień 11 sierpnia 2016 r. w trakcie zebrania
mieszkańców Osiedla nr 2. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców, dotyczącej
podziału istniejącego osiedla Nr 2 i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych. W
konsultacjach uczestniczyło 22 mieszkańców i w głosowaniu jawnym 21 głosami "za", przy
braku głosów sprzeciwu i 1 wstrzymującym się, wyrazili opinię pozytywną w sprawie podziału
istniejącego osiedla i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych.Ponadto Zarząd
Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" pozytywnie zaopiniował podział tegoż osiedla na dwa
odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin.

Wyniki konsultacji potwierdzają zgłoszoną inicjatywę mieszkańców i jednocześnie wskazują,
że mieszkańcy dotychczasowego Osiedla Nr 2 wyrażają wolę podziału na dwie odrębne
jednostki pomocnicze. Utworzenie dwóch odrębnych osiedli umożliwi mieszkańcom lepszą i
łatwiejszą komunikację, umocni istniejące więzi społeczne oraz pozwoli na harmonijny rozwój i
realizowanie celów istotnych dla społeczności lokalnej.
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