
UZASADNIENIE

Zgodnie  z  brzmieniem  art.  5  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o
samorządzie  gminnym,  gminy  mogą  tworzyć  jednostki  pomocnicze.
Dotychczas  miasto  Hajnówka  podzielone  było  na  jednostki  pomocnicze–
osiedla  Nr  1,  2,  3,  4,  5.
Od  kilku  lat  obserwuje  się,  że  mieszkańcy  miasta  nie  utożsamiają  się  z
miejskim samorządem pomocniczym. Świadczy o  tym chociaż by fakt braku
zainteresowania podczas organizacji wyborów do rad osiedli zarządzonych na
dzień  31  stycznia  2016  r.  Powołana  wówczas  Miejska  Komisja  Wyborcza
działała  na  podstawie  obowiązujących uchwał  w tym zakresie.  Członkowie
Komisji  pracowali  społecznie  i  pełnili  dyżury,  by  przyjmować  zgłoszenia
kandydatów.  Zgłoszenia  kandydatów  mogły  być  dokonane  z  poparciem  20
mieszkańców. Miejska Komisja włożyła wówczas wiele pracy w przygotowanie
druków  informacji które pomogłyby mieszkańcom w zgłoszeniach. Zgłoszone
zostały tylko  dwie osoby w okręgu nr 1 i 3. W związku z tym nie było podstaw
do przeprowadzania wyborów.
Przed  podjęciem  tej  uchwały   wśród  mieszkańców  miasta  odbyły  się
konsultacje społeczne. Ponadto zasadnym wydaje się, że dzisiaj dotychczasowe
zadania  realizowane  przez  osiedla,  polegające  głównie  na  kreowaniu
społeczeństwa obywatelskiego przejąć mogą radni Rady Miasta, wyłonieni w
ostatnich wyborach i tu należy zwrócić uwagę na fakt, że podstawową cechą
społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb wspólnoty oraz dążenie
do ich zaspokajania, czyli aktywne zainteresowanie sprawami społeczności oraz
poczucie  odpowiedzialności  za  jej  dobro.  Skoro  zaś  żyjemy  razem,  każdy
powinien aktywnie kształtować rzeczywistość, zmieniać ją na lepsze - dla dobra
swojego i ogółu i widać to zainteresowanie wśród  mieszkańców przy realizacji
budżetu  obywatelskiego.  Budżet  obywatelski  wpisuje  się  w  mechanizm
współrządzenia − który oznacza rządy prowadzone w bieżącej współpracy z
różnymi partnerami społecznymi. Budżet obywatelski  jest formą zaproszenia
mieszkańców,  wystosowaną  przez  władze  lokalne,  do  udziału  w  procesie
decyzyjnym  w  kwestii  podziału  lokalnych  środków  budżetowych.  Jest  tym
samym  narzędziem  dialogu  obywatelskiego  i  jest   obiecującą   procedurą
aktywizacji  mieszkańców  w  sprawy  lokalne.  Przy  realizacji  tego  zadania
wyraźnie  widać,  w  przeciwieństwie  do  funkcjonowania  jednostek
pomocniczych, ożywienie w tej kwestii, mieszkańcy nie tylko wyrażają swoje
opinie  ale  coraz  więcej  mieszkańców  bierze  udział  w  procesie  tworzenia
budżetu  gdyż to oni najlepiej wiedza, czego na danym terenie im brakuje i co
im  potrzeba  by  ułatwić  codzienne  życie,  dać  nowe  możliwości  i  podnieść
standardy życia.




