
UCHWAŁA NR XVII/145/ 2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich  samorządów gminnych w Rzeczypospolitej 
Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 446), a także  § 7 ust. Statutu Gminy Dobrzeń Wielki wprowadzonego uchwałą Nr 
VI/55/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń 
Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003r. Nr 51, poz. 1040;  zm.: z 2007r.  Nr 58, poz. 1804; z 2011r. 
Nr 75, poz. 934; z 2012r. poz. 275; z 2014r. poz. 1291), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Apel Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych
w Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Apel zostanie przekazany do wszystkich gmin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wiadomości Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki 
oraz poprzez opublikowanie na stronie podmiotowej Gminy Dobrzeń Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/ ......../2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Apel Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z rozpoczętym przez Prezydenta Miasta Opola procesem zmiany granic gmin, polegającym na 
włączeniu w obręb granic Miasta Opola 13 sołectw należących do pięciu podopolskich gmin: sołectw Sławice i 
Wrzoski oraz części sołectwa Karczów z Gminy Dąbrowa, sołectw Chmielowice  i Żerkowice z Gminy 
Komprachcice, sołectwa Winów z Gminy Prószków, części sołectwa Zawada z Gminy Turawa,  sołectw Borki, 
Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Dobrzeń Mały i Brzezie z Gminy Dobrzeń Wielki

APELUJEMY
o podjęcie aktywności i starań zmierzających do zmiany przepisów ustawy

o samorządzie gminnym w zakresie regulującym podstawy prawne
dla zmian granic gmin.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne zezwalają na jednostronne prowadzenie procedury zmierzającej do 
zmian granic gmin. Nie uwzględniają zdania i woli stron tego procesu, łamiąc podstawowe zasady demokracji i 
samorządności. Tym sposobem silniejsze jednostki miejskie, tak jak to się dzieje z wniosku Prezydenta Miasta 
Opola, próbują przejąć zindustrializowane, rozwijające się tereny gmin podmiejskich, zabierając im kluczowe i 
zasadnicze źródła dochodu, co spowoduje zubożenie gmin, a być może również ich finansową zapaść. W 
demokratycznym Państwie jest to niedopuszczalne. Podstawą zmiany granic gmin lub ich połączeń musi być 
zgodna wola stron i uzasadnione prorozwojowe podstawy. Proces  rozpoczęty przez Prezydenta Miasta Opola 
nie ma żadnego społecznego poparcia i nie jest uzasadniony żadnymi opracowaniami, analizami czy 
rzeczywistymi potrzebami - miasto posiada ponad 30% swej powierzchni niezagospodarowanej (ponad 3000 
ha) i nie ma planów zagospodarowania przestrzennego tego terenu, a gęstość zaludnienia w mieście nie 
przekracza 1200 osób na 1km².

Proces przejęcia podopolskich sołectw stanowi bardzo niebezpieczny precedens, który powielany, może 
spowodować lawinę podobnych procesów przejęć przez miasta np. Wrocław, Poznań i wiele innych miast 
otoczonych pierścieniem dynamicznie rozwijających się gmin wiejskich, posiadających rozwiniętą sieć 
zakładów, firm i przemysłu.

Mamy nadzieję, iż wniosek Prezydenta Miasta Opola nie uzyska akceptacji Rady Ministrów i nie dojdzie do 
okrojenia podopolskich gmin o ich zindustrializowane tereny. Aby jednak w przyszłości do podobnych, 
bulwersujących i antydemokratycznych procesów nie dochodziło, zasadnym uznajemy zwrócenie uwagi 
wszystkich samorządów gminnych w całej Rzeczypospolitej Polskiej na obowiązujące przepisy w zakresie 
zmiany granic gmin, licząc jednocześnie na wspólną aktywność i starania, które
w efekcie doprowadzą do  zintensyfikowania prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia 
proobywatelskich uregulowań prawnych w tej materii.
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