
Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 
których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 70 a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 stycznia 2019 r. w sprawie  dofinansowania  doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustala się:

1. maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie 
przez uczelnie, w wysokości 2 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia.

2. przerwanie przez nauczyciela toku formy doskonalenia, na którą otrzymał dofinansowanie, zobowiązuje 
go do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

3. zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli określonymi przez dyrektorów 
szkół i placówek na podstawie nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników sprawdzianów 
i egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych, 
planuje się w 2019r. dofinansowanie następujących  form kształcenia nadających kwalifikacje w zakresie: 
Informatyka, Matematyka, Geografia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Edukacja dla 
bezpieczeństwa, Wiedza o Kulturze, Technika, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Praca z uczniem 
z Zespołem Aspergera i Autyzmem, Doradztwo Zawodowe.

4. dofinansowanie drobnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli jak: kursy, warsztaty 
przedmiotowe, metodyczne, seminaria, konferencje – 100% kosztów w miarę posiadanych środków.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół

i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy
2019 

Zgodnie z nowelizacją zapisu art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019r. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Nowelizacja przepisów art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela polega na zmianie sposobu finansowania
doradztwa metodycznego.

Do końca 2018r. jednostki samorządu terytorialnego, które podpisały umowę z placówką doskonalenia
nauczycieli przekazywały 30% z planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli - na doradztwo metodyczne nauczycieli.

Dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania doradztwa
metodycznego przekazano wojewodom. Począwszy od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego
będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli
zatrudnionych w województwie. Ze środków tych wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu
terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych,
dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy
metodycznego.

Od 1 stycznia 2019r. sposób podziału wyodrębnionych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
(Dz.U. z 2019 r poz.136)

W rozporządzeniu określono, jakie formy doskonalenia nauczycieli mogą być dofinansowywane ze środków
wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, a także określono rodzaje kosztów, które mogą być w części lub w całości pokrywane z tych
środków .

W rozporządzeniu pozostawiono natomiast obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia
wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia
realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem organ prowadzący szkoły, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów
szkół ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który
uwzględnia plany szkolne w tym zakresie oraz corocznie ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół
maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez
uczelnie na które dofinansowanie jest udzielane.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został uzgodnionyz dyrektorami szkół
i przedszkoli oraz został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje związkowe działające na terenie gminy tj.
Zarządem Oddziału ZNP w Dobrzeniu Wielkim oraz Komisję zakładową NSZZ Solidarność.
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/    / 2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania 

zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w zw. z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy 
z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, uchwala 
się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, 
a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2018r. poz. 2291) przepis 
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Dobrzeń Wielki, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, 
prowadzących zajęcia w przedszkolnych grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, 
wynosi 22 godziny.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki
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Id: 6FF11656-84E5-41F3-994F-70302DB8F3B2. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Przedmiotowy projekt uchwały związany jest ze zmianą zapisów art. 42 ust.7 ustawy Karta Nauczyciela,
wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), a które obowiązywać będą od
1 września 2019 r.

Art. 42 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący do
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze w wymiarze, który
nie może przekraczać 25 godzin tygodniowo.

Obecnie wobec nauczycieli realizujących zajęcia w grupach obejmujących dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
stosowany był wymiar 22 godzin tygodniowo.

Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez związki zawodowe.
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Projekt

z dnia  19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/      /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 
jedn. Dz. U. z 2019, poz. 506.),  art. 228 i art. 237 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz  § 109 ust. 2 i 3 Statutu 
Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z dnia 10 lipca 2017r. poz. 1907, zm. poz.2278; z 2018r. 
poz. 3405),  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 22 lutego 2019r. na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uznaje, że jest organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia tej skargi.

§ 2. 1. Przekazuje się skargę do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej 
dalej Komisją,  w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie zarzutów przedstawionych 
w skardze oraz przygotowania stanowiska Komisji co do zasadności skargi i sposobu jej załatwienia. 

2. Komisja zobowiązana jest prowadzić postępowanie i przygotować stanowisko, o których mowa w ust. 1, 
z zachowaniem przepisów § 110 i § 111 ust. 1 Statutu Gminy.

3. Komisja przedłoży Przewodniczącemu Rady Gminy stanowisko w sprawie skargi wraz z projektem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi w terminie do dnia ……………………..

§ 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki, zwołanej po sesji, na której podejmowana jest niniejsza uchwała, nie później jednak niż 
w terminie do dnia 25 maja 2019r.   

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do zawiadomienia strony skarżącej 
o niemożności załatwienia skargi w terminie jednego miesiąca oraz o ustalonym w § 3 niniejszej uchwały 
terminie załatwienia skargi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VI/    /2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia....................2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki w 2019  r.

§ 1. Zakres programu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki, zwany dalej Programem, dotyczy bezdomności zwierząt,w szczególności psów, kotów 
i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących przebywającychw granicach administracyjnych Gminy 
Dobrzeń Wielki.

§ 2. Cel i zadania programu 

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez:

1) Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) Odławianie bezdomnych zwierząt;

3) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz usypianie ślepych 
miotów tych zwierząt;

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych;

8) Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy 
współpracy:

1) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska. 
Osoba do kontaktu: Czesław Sankowski 774695524 wew. 2, 774110326 ; po godzinach pracy urzędu i w 
dni wolne od pracy: 600036229;

2) Schroniska dla zwierząt;

3) Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim;

5) Gabinetu Weterynaryjnego Vetoptimum Sp. z o. o. ,Popielów , ul. Kościuszki 27;

6) Gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) Placówek oświatowych.

§ 3. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzeń Wielki miejsca w schronisku dla 
zwierząt.

Bezdomne psy i koty będą dostarczane do Schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata” 
w Chorzowie, zgodnie z zawartą umową na przyjmowanie psów i kotów,  przez firmę PUPHW „GABI” 
Gabriela Bartoszek, Żędowice, ul. Dworcowa 2.

§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
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1. Odławianie i transport zwierząt z terenu gminy realizowane będą przez specjalistyczną firmę.

2. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się pojazdami przystosowanymi do ich transportu; 
odławianie przy pomocy urządzeń nie stwarzających zagrożenia dla ich życiai zdrowia.

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację lub kastrację oraz 
usypianie ślepych miotów tych zwierząt.

1. Zabiegom sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta, które zostały odłowione
z terenu gminy, z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonywania 
powyższych zabiegów ze względu na wiek, stan zdrowia.

2. Usypianie ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.

3. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
lekarza weterynarii.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Zorganizowanie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w schronisku, do którego dostarczone 
będą bezdomne zwierzęta punktu informacyjnego o adopcji zwierząt.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej gminy zdjęć i danych dotyczących wyłapanych zwierząt.

3. Prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

1. Ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących.

3. Sterylizacja i kastracja kotów w celu zmniejszenia populacji zwierząt.

4. Zapewnienie opieki rannym i chorym kotom.

§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Gmina Dobrzeń Wielki zapewni schronienie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich, które 
czasowo zostały odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy lub, gdy nie jest możliwe ustalenie 
właściciela zwierzęcia.

2. Wskazanie gospodarstwa rolnego odbywać się będzie po konsultacji z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii.

3. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym w Chróścicach, ul. Babilas 21, Gmina podejmie 
staranie w celu znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt bezdomnych.

1. Gmina zawarła umowę z Vetoptimum Spółką z o.o.  prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Popielowie, 
ul. Kościuszki 27, tel. 792233985 – na świadczenie usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej.

2. Gmina zawarła umowę na odbiór padłych zwierząt z Firmą Handlowo – Usługową EKOLAS, ul. 
Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia. W ramach umowy firma utylizacyjna zorganizuje zbiórkę, transport oraz 
unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych.

§ 10. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

1. W ramach Programu prowadzone będą działania edukacyjne we współpracy z organizacjami 
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mające na celu podniesienie poziomu 
wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub 
koty, właściwej opieki nad zwierzętami, poprzez ulotki, zajęcia edukacyjne, rozpowszechnianie informacji na 
stronie internetowej gminy.

2. Informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach.

§ 11. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań objętych Programem.
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1. Odławianie, transport, przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt, koszty sterylizacji
i kastracji, usypiania ślepych miotów, dokarmianie zwierząt – 23.000 zł.

2. Usługi weterynaryjne – 5.000 zł.

3. Koszty umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym – 3.000 zł.
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/    /2019
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń 
Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ) oraz art. 39 ust. 5, 5a i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki 
oraz granice obwodów obowiązujące od dnia 1 września 2019r., zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/   /2019

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, 
od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych 
i  opiekuńczych

Granice obwodu szkoły 
od dnia 1 września 2019r.

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim

Dobrzeń Wielki
ul. Kościelna 3
46-081 Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Mały, Otok 
oraz Dobrzeń Wielki ulice:
22 Lipca, Aleja Księdza Kraika, 
Boczna, Bolesława Chrobrego, 
Dambonia, Dratwy, Fiołkowa, 
Irysowa, Knosały, Koraszewskiego, 
Kościelna, Krótka, Księdza 
Poziemby, Księdza Scheitzy,
ks. Fiecka, Kubisów, Kwiatowa, 
Liliowa, Matejki, Miarki, Miła, 
Młyńska, Morcinka, Namysłowska do 
nr 45 (nieparzyste) 
i do nr 42 (parzyste),      
Nowa, Nowowiejska, Opolska, 
Osiedle Energetyk, Osiedlowa, 
Osiniec, Polna,  Powstańców 
Śląskich, Reymonta, Słoneczna, 
Strzelców Bytomskich, Topolowa, 
Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, 
Wyszyńskiego i Zbożowa 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3
w Dobrzeniu Wielkim

Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Wielki ulice:
Asnyka, Brzozowa, Chopina, 
Dąbrowskiego, Drzymały, 
Dworcowa, Herberta, Jagiellonów, 
Jana Sobieskiego, Jańskiego, 
Jodłowa, Kani, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopernika, 
Korfantego, Kościuszki, Krasickiego 
Ignacego, Leśna, Ligonia, Mehla, 
Mickiewicza, Miłosza, Namysłowska 
od nr 47 (nieparzyste) 
i od nr 44 (parzyste), 
Osieckiej, Piaskowa, Piastowska, 
Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, 
Sosnowa, Sportowa, Stawy, 
Świerkowa, Św. Rocha, Tuwima, 
Zapolskiej i Żeromskiego 
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3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Chróścicach

Chróścice
ul. Powstańców Śląskich 1
46-080 Chróścice

Chróścice

4. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kup 
prowadzona w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym
w Kup

Kup
ul. 1 Maja 6a
46-082 Kup

Kup
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/   /2019
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 zm.: 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość rolna 
położona w Dobrzeniu Wielkim, składająca się z działek nr 112, 113, 114, 977/114, 1562/114, 1563/114, 
1457/194 o łącznej powierzchni 2.3842 ha,  stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą 
wieczystą nr OP1O/00106852/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/      /2019
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 zm.: 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest część nieruchomości o powierzchni  0.7823 ha, 
położonej w Chróścicach, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, oznaczona jako działka nr 1559/40 o  
całkowitej powierzchni 1.5912 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00084122/8 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Opolu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/   /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 zm.: 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość rolna 
położona w obrębie Brzezie, jednostka ewidencyjna Opole, oznaczona jako działka nr 623/12 o powierzchni 
0.4930 ha,  stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00038750/2 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  14 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/      /2019
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 marca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
DOBRZEŃ WIELKI-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zm.), art.14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)  – Rada Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
DOBRZEŃ WIELKI-4, przyjętego uchwałą Nr XXV/194/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 
2016 r.

§ 2. Granice sporządzenia zmiany planu określa załącznik do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała  podlega opublikowaniu  na  tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Gminy  oraz  na  stronie 
internetowej gminy Dobrzeń Wielki.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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- GRANICE  SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU  
  

ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA  ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DOBRZEŃ WIELKI-4
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Projekt

z dnia  20 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zw. z art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), stosownie do §1  ust. 1 i 
§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu 
wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub 
miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych 
w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 310), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które odbyły się w Gminie 
Dobrzeń Wielki w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r., postanawia wystąpić 
z wnioskiem o zmianę granic Gminy polegającą na wyłączeniu z obszaru miasta na prawach powiatu Opola 
i włączeniu do terytorium Gminy Dobrzeń Wielki następujących obszarów:

1) obszaru dzielnicy Borki o powierzchni 160,98 ha;

2) obszaru dzielnicy Czarnowąsy o powierzchni 1534,32 ha;

3) obszaru dzielnicy Krzanowice o powierzchni 226,39 ha,;

4) obszaru dzielnicy Świerkle o powierzchni 463,43 ha;

5) obszaru dzielnicy Brzezie o powierzchni 258,24 ha;

6) części sołectwa Dobrzeń Mały o powierzchni 110,40 ha, które do dnia 31 grudnia 2016r. wchodziły 
w skład obszaru Gminy Dobrzeń Wielki jako jej jednostki pomocnicze - sołectwa.

§ 2. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1, Rada Gminy Dobrzeń Wielki kieruje do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VI/     /2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 28 marca 2019 r.

WNIOSEK O ZMINANĘ GRANIC GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Dobrzeń Wielki, dnia 28 marca 2019r

Pan Joachim Brudziński 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

za pośrednictwem:

Wojewody Opolskiego

Wnioskodawca:  Rada Gminy Dobrzeń Wielki.

WNIOSEK
o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki

Działając na podstawie art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), określanej dalej również jako u.s.g., w związku z art. 4 u.s.g, Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
występuje z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z obszaru miasta 
na prawach powiatu Opola i włączeniu do terytorium Gminy Dobrzeń Wielki następujących obszarów:

1) obszaru dzielnicy Borki o powierzchni 160,98 ha;

2) obszaru dzielnicy Czarnowąsy o powierzchni 1534,32 ha;

3) obszaru dzielnicy Krzanowice o powierzchni 226,39 ha,;

4) obszaru dzielnicy Świerkle o powierzchni 463,43 ha;

5) obszaru dzielnicy Brzezie o powierzchni 258,24 ha;

6) części sołectwa Dobrzeń Mały o powierzchni 110,40 ha, które do dnia 31 grudnia 2016r. wchodziły 
w skład obszaru Gminy Dobrzeń Wielki jako jej jednostki pomocnicze - sołectwa.

I.  Potrzeba wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki

1) Informacja o Gminie Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki zajmuje powierzchnię 63,79 km2 i położona jest w centralnej części 
województwa opolskiego, bezpośrednio sąsiadując z miastem Opole. Od strony północnej i północno-
wschodniej Gmina Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Pokój oraz z Gminą Murów. Od strony południowej 
i południowo-zachodniej Gmina Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Dąbrowa oraz z Gminą Lewin Brzeski. Od 
strony wschodniej Gmina Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Łubniany, zaś od strony zachodniej Gmina 
Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Popielów.

W skład Gminy Dobrzeń Wielki wchodzą obecnie cztery sołectwa Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń 
Wielki i Kup oraz fragment byłego sołectwa Brzezie (teren bez mieszkańców).

Gmina Dobrzeń Wielki istnieje nieprzerwanie od 1972 roku, kiedy to na podstawie ustawy z dnia 
29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1972 roku, Nr 49, 
poz. 312), Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu, uchwałą nr XVIII/100/72 z dnia 6 grudnia 1972 roku, 
w miejsce dotychczas funkcjonującej gromady, utworzyła w powiecie opolskim m.in. Gminę Dobrzeń Wielki. 
Gmina Dobrzeń Wielki istnieje więc od 47 lat. Historia miejscowości tworzących obecnie Gminę Dobrzeń 
Wielki od początku swych udokumentowanych dziejów, które liczą ponad 800 lat ściśle związana jest z ich 
podmiejskim charakterem.
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2) Zmiana granic gminy Dobrzeń Wielki, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 1 pkt 2 lit.a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) określanego dalej również jako rozporządzenie RM z 19 lipca 2016 r., z dniem 
1 stycznia 2017 roku zostały zmienione granice Gminy Dobrzeń Wielki, poprzez wyłączenie z terenu Gminy 
i włączenie do miasta na prawach powiatu Opola, następujących obszarów:

a) sołectwa Borki,

b) części sołectwa Brzezie,

c) sołectwa Czarnowąsy,

d) części sołectwa Dobrzeń Mały,

e) sołectwa Krzanowice,

f) sołectwa Świerkle.

Zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki, która dokonała się z dniem 1 stycznia 2017 roku, została 
zainicjowana przez wniosek Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2016 roku o dokonanie zmiany granic 
Miasta Opola. W tym miejscu należy wskazać, iż Prezydent Miasta Opola, bez przeprowadzenia obszernej 
i pogłębionej analizy, jak również bez przedstawienia wiarygodnych dowodów w tym zakresie, swoją 
motywację dotyczącą konieczności zmiany dotychczasowych granic argumentował głównie potrzebą 
pozyskania dodatkowych terenów inwestycyjnych oraz problemem depopulacji w regionie.

W ocenie Wnioskodawcy, żaden z wyżej wymienionych powyżej argumentów, tj. depopulacja oraz 
konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych, nie okazał się argumentem prawdziwym. W przypadku 
argumentu dotyczącego depopulacji, oczywistym bowiem jest, iż poprzez zmianę granic administracyjnych 
nie zmieni się indeks urodzeń. Zmiana granic nie skłoni również ludzi do posiadania większej ilości dzieci, 
a także nie zachęci ich do osiedlania się w nowych granicach miasta. Z kolei, w odniesieniu do argumentu 
dotyczącego konieczności pozyskania przez Gminę Opole dodatkowych terenów inwestycyjnych, wskazać 
przede wszystkim należy, iż był to jedynie argument pozorny, który miał przykryć rzeczywiste pobudki 
Prezydenta Opola, tj. chęć zapewnienia dla Gminy Opole dodatkowych dochodów własnych (zwłaszcza 
z podatku od nieruchomości z terenów Elektrowni „Opole”) kosztem gmin sąsiadujących.

Celem potwierdzenia przedstawionego powyżej stanowiska w faktach, w toku procedury w sprawie zmiany 
granic Miasta Opola, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku, wskazywano na podstawie opracowania 
przygotowanego przez Gminę Dobrzeń Wielki zatytułowanego „Tereny potencjalnego rozwoju funkcji 
miejskich: mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, parkowej, rekreacyjnej, komunikacyjnej 
i infrastrukturalnej”, iż tereny potencjalnego rozwoju funkcji miejskich, zajmowały przed 1 stycznia 2017 roku 
łącznie w Opolu powierzchnię ok. 3 996 ha, co stanowiło 41,2% powierzchni miasta. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, iż powierzchnia gruntów rolnych położonych poza terenami zabudowanymi, ogrodami działkowymi 
i polderem „Żelazna” wynosiła w Opolu ok. 3 100 ha, czyli aż 32% powierzchni miasta. Ponadto w Opolu 
łączna powierzchnia ogródków działkowych wynosiła ok. 227 ha, tj. 2,3% powierzchni miasta. Miasto Opole 
posiadało także ok. 213 ha (2,2% powierzchni miasta) terenów nieużytkowanych, tj. poprzemysłowych, po 
eksploatacji odkrywkowej kruszyw, wapieni i glin ceramiki budowlanej, po wysypiskach odpadów oraz inne 
trwale nieużytkowane. Brak zagospodarowania tych ostatnich terenów, tzw. „brownfields”, świadczy co 
najmniej o braku konstruktywnych pomysłów władz Opola, które chciały jak najmniejszym nakładem sił 
pozyskać nowe tereny inwestycyjne, odbierając je sąsiednim gminom.

Mając na uwadze powyższe, a także przyjmując w tym zakresie nawet najbardziej optymistyczny wariant 
rozwojowo - demograficzny i gospodarczy Opola sprzed 20 lat (150 tys. mieszkańców wg opracowania prof. 
K. Heffnera z 1991 roku), nie powinno budzić wątpliwości, iż tereny, w których posiadaniu Miasto Opole było 
przed 1 stycznia 2017 roku, wystarczyłyby miastu na co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat, a być może 
nawet nigdy nie nastąpiłaby faktyczna konieczność ich powiększenia. W tej sytuacji, włączenie w granice 
miasta kolejnych terenów ościennych gmin, w tym terenów znajdujących się w granicach administracyjnych 
Gminy Dobrzeń Wielki (użytkowanych w przeważającej mierze w sposób rolniczy), zwiększyło jedynie ich 
udział w strukturze miasta. W efekcie, krajobraz „miasta” Opola stał się jeszcze bardziej wiejski, z dużym 
udziałem ciągów zabudowy zagrodowej oraz lasów.
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Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Opole w pierwszej kolejności powinna efektywniej gospodarować 
terenami, które przed 1 stycznia 2017 roku pozostawały w granicach administracyjnych miasta. W tym 
względzie, nawet bowiem gdyby przyjąć ewentualne funkcje wykluczające możliwość inwestowania na danym 
obszarze (jak np. tereny górnicze, tereny zamknięte, czy też korytarz ekologiczny), to w Opolu przed 1 stycznia 
2017 roku pozostawały setki hektarów, które mogły być przez władze miasta wykorzystane pod nowe 
inwestycje. Z kolei, pozostałe niezagospodarowane do 1 stycznia 2017 roku tereny z powodzeniem mogłyby 
zostać wykorzystane do realizacji innych funkcji miejskich, które z całą pewnością służyłyby rozwojowi miasta 
(funkcje rekreacyjne, turystyczne, kulturowe), przyczyniając się jednocześnie do podnoszenia jego 
atrakcyjności.

Ponadto, jednym z efektów zmiany granic jaka nastąpiła dniem z 1 stycznia 2017 roku była utrata ważności 
obowiązujących na terenie miejscowości przyłączonych do Opola miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Kwestia ta została całkowicie pominięta podczas podejmowania decyzji o zmianie granic 
w 2017 roku. Stracili na tym przede wszystkim nowi mieszkańcy Opola, właściciele znajdujących się tam 
działek, a także inwestorzy, którzy w związku wygaśnięciem obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania tych terenów, nie mogą prowadzić działań inwestycyjnych, co w istocie pozostaje w kolizji 
z prezentowanymi przez Prezydenta Miasta Opola, w toku procedury zmiany granic w 2017 roku, powodami 
zmiany granic.

3) Próba zmiany granic Gminy podejmowane przez Wnioskodawcę w latach 2017 i 2018

Z uwagi na fakt, iż nie było przesłanek do zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, która nastąpiła z dniem 
1 stycznia 2017 roku, Rada Gminy Dobrzeń Wielki podejmowała już dwukrotnie próbę odwrócenia skutków, 
które nastąpiły na mocy rozporządzenia RM z 19 lipca 2016 roku, podejmując uchwały o wystąpieniu 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy. Wnioski składano jako 
załączniki do Uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki:

·w 2017r. - Uchwała nr XXXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 roku,

·w 2018r. - Uchwała nr XLII/352/2018 z dnia 22 marca 2018 roku.

Ostatecznie wnioski Rady Gminy Dobrzeń Wielki o zmianę granic Gminy złożone w latach 2017 i 2018  
zostały zarekomendowane do negatywnego rozpatrzenia zarówno przez Wojewodę Opolskiego jak i Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji sporządzającego uzasadnienie do  projektu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 
miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

4) Wnioskowana zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki w świetle dokumentów strategicznych 

Wnioskodawca wskazuje, iż będąca przedmiotem niniejszego wniosku zmiana granic przyczyni się do 
wzmocnienia obszaru metropolitarnego, skupionego wokół stolicy województwa opolskiego. Zmiana granic 
administracyjnych Gminy Dobrzeń Wielki wpisuje się bowiem w zakres działań polegających na współpracy 
i synchronicznym rozwoju okolicznych gmin, pozwalając jednocześnie na rozwój ekonomiczny, gospodarczy 
i społeczny Miasta Opola, szczególnie w ramach Aglomeracji Opolskiej. Wnioskowana zmiana granic Gminy 
Dobrzeń Wielki pozostaje w zgodzie z realizowaną polityką regionalną i przestrzenną Unii Europejskiej. 
Policentryczność rozwoju przestrzeni europejskiej jest jednym z podstawowych założeń polityki rozwojowej 
wyrażonych w ustanowionych dokumentach Unii Europejskiej i realizowanych w powiązaniu z tymi 
dokumentami programach i projektach. Szczególne znaczenie ma tu dokument Europejska Perspektywa 
Rozwoju Przestrzennego (ESDP – European Spatial Development Perspective). Stanowi on wytyczne dla 
kształtowania zrównoważonego rozwoju przestrzeni europejskiej, opartego na policentrycznym rozwoju 
obszarów funkcjonalnych oraz kształtowaniu właściwych relacji między obszarami miejskimi i wiejskimi. 
Zadaniem unijnej polityki regionalnej jest niwelowanie asymetrii w rozwoju regionalnym, sprzyjanie 
racjonalnemu przekazywaniu środków finansowych z budżetu UE regionom, które wymagają solidnej pomocy. 
Można więc stwierdzić, że głównym celem polityki regionalnej UE jest ciągłe dążenie do niwelowania różnic 
występujących pomiędzy poszczególnymi regionami oraz usunięcie opóźnień rozwojowych mniej 
uprzywilejowanych regionów. Nie jest nim natomiast wzmacnianie gospodarcze i administracyjne dominującej 
gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wybranej jednostki terytorialnej.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wskazuje, iż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) wspiera zrównoważony rozwój całych miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach zintegrowanych 
strategii służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, 
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demograficznych i społecznych, przed jakimi stoją te obszary (art. 7 rozporządzenia 1301/13 w sprawie 
EFRR). Wyzwania stojące przed obszarami miejskimi są ze sobą powiązane, a sukces w rozwoju obszarów 
miejskich można osiągnąć jedynie przez zintegrowane podejście do tego zagadnienia, poprzez współpracę 
i partnerskie podejście do rozwiązywania problemów. Tym celom ma zaś służyć przyjęta uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia o Europejskim 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, która określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadcza cały 
obszar funkcjonalny, nie zaś tylko stolica regionu. Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej uwzględnia potrzeby 
wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. Działania podjęte przez Radę Gminy Dobrzeń 
Wielki w ramach realizacji przyjętego planu powrotu do granic Gminy jakie istniały przed 1 stycznia 2017r. 
nie naruszają w żaden sposób przyjętego trybu, sposobu realizacji głównego założenia Strategii ZIT – 
współpracy i partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju.

Wskazać bowiem należy, iż podpisana umowa o współpracy i przyjęte programy operacyjne Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska zapewniają zintegrowane podejście do wykorzystywania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, 
w znacznie szerszym kontekście rozwoju terytorialnego niż tylko rozwój stolicy regionu. Jej celem jest 
zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej oraz dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju 
członków Aglomeracji Opolskiej poprzez pomoc wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest skuteczne wdrażanie 
polityki spójności, poprzez realizowanie interwencji zintegrowanych nie tylko tematycznie, ale również 
obszarowo. Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki wpisuje się w powyższe 
działania, które zmierzają do osiągnięcia głównych celów rozwoju obszaru funkcjonalnego i regionu.

II.  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek z art. 4 ust. 3 lub 4 u.s.g.

1) Uwagi ogólne

Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika obowiązek poszanowania kształtujących się 
w procesie historycznym, w oparciu o już istniejące terytorium, więzi społecznych, gospodarczych 
i kulturowych, łączących mieszkańców każdej z jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju, W tym 
miejscu przypomnieć wypada, iż zgodnie z art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), określanej dalej jako Konstytucja RP: 1. Ustrój 
terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 2. Zasadniczy podział 
terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom 
terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Na rolę przedstawionych czynników 
w kształtowaniu zasadniczego podziału terytorialnego państwa zwraca również uwagę przepis art. 4 ust. 3 u.s.g. 
podkreślając, że ustalenie oraz zmiana ich granic powinna zostać dokonana w sposób zapewniający terytorium 
możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Zmiana granic gmin należy do jednych z najdonioślejszych ustrojowo korekt podziału terytorialnego kraju. 
Wynika to z faktu, iż gminy są podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego w rozumieniu 
art. 164 ust. 1 Konstytucji. Nadto, zmiana taka w nieunikniony sposób ingeruje w już ukształtowane więzi 
społeczne, tworzące się przez wiele dziesięcioleci. Dlatego też powstanie samorządu terytorialnego w 1990 
roku opierało się na założeniu zachowania dotychczasowych granic gmin, mimo zmiany ustroju.

Wnioskodawca wskazuje również, iż podział terytorialny powinien uwzględniać nie tylko istniejącą już 
szeroko pojętą infrastrukturę (gospodarczą, komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną itp.) i powstałe na jej 
podstawie związki, ale sposób jej wykorzystania oraz czynniki natury psychologicznej. Kształtują się one 
bowiem przez dłuższy czas pod wpływem różnorodnych czynników, także i dotychczasowych podziałów 
terytorialnych.

Nie powinno budzić wątpliwości, iż poszanowanie i pielęgnowanie więzi łączących mieszkańców gmin 
należy do podstawowych obowiązków wszystkich władz państwa. Ich istnienie, nie tylko bowiem przesądza 
o zdolności do wykonywania zadań publicznych przez te gminy, ale także o tym, w jakim stopniu mieszkańcy 
akceptują decyzje polityczne, wybranych przez tę społeczność organów. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż 
poszanowanie istniejących przez wiele lat granic gmin jest wartością konstytucyjną, wymagającą ochrony 
w demokratycznym państwie prawnym. Natomiast zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki, która nastąpiła 
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z dniem 1 stycznia 2017r. (wbrew woli mieszkańców)  zburzyła więzi społeczne istniejące w gminie od wielu 
dziesiątek lat.

Wnioskodawca wskazuje na okoliczność, iż sami mieszkańcy terenów, które mają być włączone do Gminy 
Dobrzeń Wielki, zgłaszali oczekiwania co do ponownego przyłączenia ich miejscowości z powrotem do 
terytorium Gminy Dobrzeń Wielki. Ponadto, wnioskowana zmiana stanowi emanację silnej woli mieszkańców, 
która jest cały czas podtrzymywana. Co więcej, Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dobrzeń 
Wielki, przywróci stabilizację stosunków społeczno-terytorialnych na obszarze objętym wnioskiem, gdyż 
zmiana ta jest zgodna z wolą społeczności lokalnej zamieszkującej tereny planowane do włączenia w granice 
Gminy Dobrzeń Wielki, celem przywrócenia status quo ante.

Ponadto Rada Gminy Dobrzeń Wielki wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki określona 
w niniejszym wniosku, pozwoli zapewnić obydwu gminom zdolność wykonywania zadań publicznych, bez 
konieczności polegania ze strony Gminy Dobrzeń Wielki na nadzwyczajnych dotacjach udzielanych przez 
miasto Opole, które mają w tym zakresie charakter niepewny i nietrwały.

2) Terytorium jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny

Zgodnie z wymogami ustawowymi, wnioskowana zmiana granic zapewni zarówno Gminie Dobrzeń Wielki, 
jak i miastu Opole terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, 
uwzględniające wieloletnie więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe, które istniały przed 1 stycznia 2017r.

Zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki o wskazane w niniejszym wniosku tereny miasta Opola, odwróci 
proces „rozlania” terytorium Opola, który jest pochodną zmiany granic po 1 stycznia 2017 roku. Będzie to 
zgodne z dokumentem Krajowa Polityka Miejska 2023, gdzie podkreśla się, iż miasta mają być spójne, zwarte 
i zrównoważone. Pozwoli to przywrócić Opolu jego miejski charakter, poprzez zmniejszenie udziału w jego 
strukturze gruntów o charakterze rolnym, jak również przywróci Gminie Dobrzeń Wielki jej prawidłowy układ 
osadniczy i przestrzenny.

Należy również zauważyć, iż proponowana zmiana granic ma na celu przywrócenie potencjału, który istniał 
przed 1 stycznia 2017 roku. Gmina Dobrzeń Wielki, której kosztem nastąpiło powiększenie Opola, stworzyła 
na swoim terenie bardzo dogodne warunki do życia oraz osiągnęła wysoki poziom urbanizacji. Zmiana granic 
spowoduje, iż to Gmina Dobrzeń Wielki przejmie od Opola obowiązki związane z inwestycjami i wydatkami 
na planowanych do przyłączenia terenach, co pozwoli zapobiec procesowi marginalizacji tych terenów 
w przypadku dalszej ich przynależności do obszaru Opola, zaś Opole będzie mogło jako priorytet nadal 
traktować centrum miasta oraz będzie mogło skupić się na rozwoju tych części miasta, które były już 
dzielnicami peryferyjnymi przed 1 stycznia 2017 roku.

Wskazać w tym miejscu również należy, iż na terenach należących obecnie do miasta Opola i objętych 
niniejszym wnioskiem przeważają użytki rolne wraz z terenami zabudowy zagrodowej. Zgodnie z danymi 
z operatu ewidencji gruntów i budynków powierzchnia gospodarstw rolnych oraz użytków rolnych 
podlegających ochronie gruntów rolnych i leśnych, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1161.) wynosi odpowiednio dla poszczególnych obrębów 
lub ich części:

Tabela 1.

Lp. Obręb

Pow. 
obrębu 
lub jego 
części

Pow. grupy 
rejestrowej 

7.1 [ha]

Pow. gruntów 
podlegających 
ochronie [ha]

Procentowy 
udział grupy 
rejestrowej 

7.1

Procentowy 
udział gruntów 
podlegających 

ochronie
1. Borki 161.2 35.2 1.4 21.8% 0.9%
2. Brzezie 261.0 91.2 4.9 34.9% 1.9%
3. Czarnowąsy 1536.1 666.8 122.8 43.4% 8.0%
4. Dobrzeń Mały 113.6 2.1 0.7 1.8% 0.6%
5. Krzanowice 226.6 154.2 5.3 68.0% 2.3%
6. Świerkle 463.9 115.8 0.0. 25.0% 0.0%
Analizując dane zawarte Tabeli 1. należy zauważyć, że większość z planowanych do włączenia w granice 

Gminy Dobrzeń Wielki obszarów miasta Opola to tereny gospodarstw rolnych.
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Wyszczególnione w Tabeli 1. obszary gruntów rolnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, stanowią tereny o wysokiej przydatności rolniczej. Są to obszary cechujące się 
glebami bardzo dobrej jakości, wśród których przeważają mady, co w połączeniu z położeniem w dolinie rzeki 
Odry sprawia, że są to tereny o wyjątkowo wysokich predyspozycjach do produkcji rolniczej. Włączenie 
terenów o charakterze wybitnie rolniczym w obszar administracyjny Gminy Dobrzeń Wielki spowoduje 
możliwość dofinansowania produkcji rolnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co za tym 
idzie nastąpi podniesienie atrakcyjności produkcyjnej tych terenów. Będzie to skutkować również rozwojem 
nowoczesnej produkcji rolnej na tym obszarze, powodując jednocześnie zachowanie kultury upraw rolniczych 
na obszarze objętym niniejszym wnioskiem.

Nie ulega zatem wątpliwości, że na skutek zmiany granic, struktura funkcjonalno-przestrzenna, zarówno 
Gminy Dobrzeń Wielki, jak również Miasta Opole będzie bardziej czytelna i jednorodna pod względem 
ciągłości układów i form zagospodarowania, niż przed zmianą granic.

3) Uwzględnienie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych.

Więzi społeczne oznaczają ogół stosunków społecznych łączących jednostki w grupy i kręgi społeczne. 
Z kolei więzi gospodarcze bazują na powiązaniach majątkowych, finansowych, a także komunikacyjnych 
pomiędzy obszarami tworzącymi wspólne terytorium. Więzi kulturowe obejmują natomiast swoim zakresem 
wspólną historię, tradycję, obyczaje i niekiedy także religię. W piśmiennictwie podkreśla się przy tym, że 
podział terytorialny powinien uwzględniać „nie tylko istniejącą już szeroko pojętą infrastrukturę (gospodarczą, 
komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną itp.) i powstałe na jej podstawie związki, ale sposób jej wykorzystania 
oraz czynniki natury psychologicznej. Kształtują się one przez dłuższy czas pod wpływem różnorodnych 
czynników, także i dotychczasowych podziałów terytorialnych”#.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, iż czynnikiem łączącym mieszkańców Gminy 
Dobrzeń Wielki z mieszkańcami planowanych do włączenia do Gminy Dobrzeń Wielki obszarów miasta 
Opola, jest niewątpliwie niezatarta świadomość przynależności do Małej Ojczyny oraz poczucie wspólnoty 
interesów i wartości, co potwierdziły w sposób niebudzący wątpliwości wyniki konsultacji społecznych, 
przeprowadzonych w sprawie zmiany granic Miasta Opola dokonanej z 1 stycznia 2017 roku, jak również 
potwierdziły to wyniki konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń 
Wielki.

W tym miejscu przypomnieć należy, iż w 2016 roku przeciwko wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki 
obszaru ewidencyjnego Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części obszaru ewidencyjnego 
Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola opowiedziało się 8.750 mieszkańców 
Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowiło 99,7%, przy 
niespotykanie wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych wynoszącym 62,1% ogółu 
mieszkańców.

Natomiast w konsultacjach prowadzonych w 2017r. za wyłączeniem z Miasta Opola obszaru obrębu 
ewidencyjnego Borki, obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnowąsy, obszaru obrębu ewidencyjnego 
Krzanowice, obszaru obrębu ewidencyjnego Świerkle, części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzezie, 
części obszaru obrębu ewidencyjnego Dobrzeń Mały i włączeniu go do Gminy Dobrzeń Wielki 
opowiedziało się roku 2 557 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w konsultacjach 
społecznych, co stanowiło 96,5%.

Nie powinno tym samym budzić wątpliwości, iż przeprowadzone konsultacje społeczne dały wyraz 
identyfikacji działań i przekonań niemalże wszystkich mieszkańców Gminy, w tym również mieszkańców 
terenów będących obecnie w granicach administracyjnych Opola, którzy działali w obronie wspólnego dobra 
i tożsamości.

Należy zauważyć, iż mieszkańcy dawnych terenów Gminy Dobrzeń Wielki włączonych z dniem 1 stycznia 
2017 roku w granice Opola aspirują również do zmiany granic. W tym zakresie Rada Dzielnicy Czarnowąsy 
(dawniej sołectwo Czarnowąsy w Gminie Dobrzeń Wielki) w dniu 15 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę nr 
I/16/Czar/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Opola o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia przez mieszkańców Dzielnicy Czarnowąsy woli przyłączenia 
obszaru Czarnowąsy do Gminy Dobrzeń Wielki. Na jej podstawie, w dniu 7 lutego 2018 roku został złożony do 
Urzędu Miasta w Opolu Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Na uwagę zasługuje fragment 
uzasadnienia ww. wniosku, w którym podkreślono, iż: „Co wymaga podkreślenia, zmiana granic, która 
nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku, nie została poparta pogłębionymi analizami, a ponadto, nie było 
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wystarczających w tym zakresie usprawiedliwionych podstaw do tego, by tak daleko idącą zmianę granic 
Gminy Dobrzeń Wielki przeprowadzić, zwłaszcza, iż znaczna większość mieszkańców terenu Dzielnicy 
Czarnowąsy włączonego do Miasta Opola opowiedziała się przeciw tej zmianie”.

Determinacja oraz wzajemna solidarność w podejmowanych działaniach, prowadzi do jednoznacznych 
i niepodważalnych wniosków o niezwykle silnych powiązaniach pomiędzy członkami wspólnoty 
zamieszkującej tereny włączone z dniem 1 stycznia 2017 roku do Opola a członkami wspólnoty samorządowej 
jaką jest Gmina Dobrzeń Wielki.

Niezależnie od powyższego, należy również zwrócić uwagę, iż głoszone przez władze Miasta Opola w toku 
procedury zmiany granic Opola w 2016r. deklaracje, że mieszkańcy przyłączanych terenów, w tym terenów 
dawnej Gminy Dobrzeń Wielki, będą traktowani z taką samą uwagą jak mieszkańcy „starego” Opola, 
nie zostały dotrzymane. W tym miejscu bowiem należy wskazać choćby na kwestię związaną z ustaleniem 
nowych granic okręgów wyborczych w Opolu. Zgodnie z nowym podziałem Opola na okręgi wyborcze, 
w Opolu zostały ustalone cztery okręgi wyborcze, a nie tak jak było dotychczas pięć. W konsekwencji 
powyższego tereny przynależące wcześniej do Gminy Dobrzeń Wielki stanowią jeden okręg wyborczy m.in. 
z dzielnicą Armii Krajowej oraz z dzielnicą Chabry.

Wskazać przy tym należy, że łączna liczba mieszkańców obecnych dzielnic: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, 
Krzanowic oraz Świerkle wynosi 5 200, zaś samo osiedle Armii Krajowej liczy 16 500 mieszkańców, a dodając 
do tego liczbę mieszkańców dzielnicy Chabry (8.200), daje nam to łącznie liczbę 24 700 mieszkańców okręgu 
wyborczego.

Uwzględniając przedstawiony powyżej potencjał ludnościowy terenów włączonych do Opola z dniem 
1 stycznia 2017 roku, w porównaniu do liczby mieszkańców zamieszkujących dzielnice stanowiące „stare” 
Opole, można było przypuszczać, że kształt nowych okręgów wyborczych spowoduje, że mieszkańcy terenów 
włączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 roku, nie będą mieli żadnego wpływu na politykę władz miasta. 
Realna możliwość wyboru przedstawiciela mieszkańców miejscowości włączonych z dniem 1 stycznia 
2017 roku do Opola, który mógłby reprezentować interesy tych mieszkańców w składzie nowo wybranej Rady 
Miasta Opola, była bowiem w tym względzie czysto iluzoryczna. W istocie, w wyborach, które odbyły się 
w październiku 2018r. mieszkańcy dawnych terenów Gminy Dobrzeń Wielki, włączonych z dniem 1 stycznia 
2017r do miasta Opola nie zdołali wprowadzić do składu Rady Miasta Opola swojego przedstawiciela.   W tym 
kontekście, przygotowany przez Prezydenta Miasta Opola, a przyjęty przez Radę Miasta Opola podział 
okręgów wyborczych, gdzie nowe dzielnice miasta są łączone z dużymi osiedlami, dowodzi, iż władzom 
miasta Opola nie zależy (niestety) na budowaniu rzeczywistych więzi społecznych z nowymi mieszkańcami 
miasta, ani na ich rzeczywistej partycypacji w kierunkach jego rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, nie powinno budzić wątpliwości, iż wnioskowana zmiana granic Gminy 
Dobrzeń Wielki doprowadzi do przywrócenia tożsamości, przynależności społecznej mieszkańców, którzy po 
1 stycznia 2017 roku zostali przyłączeni do Opola, z Gminą Dobrzeń Wielki, opartych między innymi na 
wieloletnich tradycjach kulturowych oraz roli organów pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego 
w lokalnej społeczności. Przez lata bowiem mieszkańcy terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2017 roku do 
Opola tworzyli Gminę Dobrzeń Wielki, której ostateczny kształt i charakter jest również ich dziełem.

4) Zapewnienie realizacji zadań publicznych.

Zdolność wykonywania zadań publicznych przez gminę uzależniona jest zarówno od aspektów 
przestrzennych, gospodarczych, jak również od poziomu dochodów własnych gminy, które w dużej mierze 
uzależnione są od liczby mieszkańców danej jednostki oraz ich zamożności.

W tym kontekście wskazać należy, że zmiana granic Miasta Opola, która skutkowała wyłączeniem z Gminy 
Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie 
i Dobrzeń Mały i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola, spowodowała znaczący, bo 62% spadek dochodów 
Gminy Dobrzeń Wielki. W wyniku wyłączenia z Gminy Dobrzeń Wielki ww. obszarów dochody bieżące 
Gminy Dobrzeń Wielki zostały uszczuplone o blisko 43.185.000,00 zł i nie mogły zostać w żaden sposób 
zastąpione innymi dochodami.

Na przedstawioną powyżej stratę złożyły się wpływy z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.865.000 zł;

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.400.000 zł;
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- podatków i opłat lokalnych – 29.800.000 zł;

- subwencji oświatowej – 3.395.000 zł;

- dotacji na przedszkola i opłaty – 615.000 zł;

- dotacji na pomoc społeczną – 696.000 zł;

- opłaty za śmieci – 864.000 zł;

- udziałów w opłatach środowiskowych – 2.100.000 zł;

- pozostałych dochodów – 450.000 zł.

Utrata w/w dochodów skutkowała tym, że Gmina Dobrzeń Wielki miała trudności z uchwaleniem budżetu 
na rok 2017, w którym deficyt osiągnął poziom 12 milionów złotych. W konsekwencji budżet Gminy Dobrzeń 
Wielki został ustalony uchwałą nr 5/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 
21 lutego 2017 roku po przyjęciu przez Izbę dotacji deklarowanej dla Gminy Dobrzeń Wielki przez Miasto 
Opole.

Wnioskodawca wskazuje, iż w latach 2018 i 2019 uchwalenie budżetu Gminy Dobrzeń Wielki było możliwe 
jedynie dzięki udzielanej przez Miasto Opole pomocy finansowej, która w roku 2018 wynosiła 9 mln złotych, 
a w roku 2019 wyniesie 6,0 mln zł. Pomoc finansowa ma być udzielana przez Miasto Opole do roku 
2020 włącznie. W konsekwencji obecnie trudno jest przewidzieć, czy sytuacja finansowa Gminy Dobrzeń 
Wielki po 2020 roku, a więc gdy nie będzie udzielana Gminie pomoc finansowa, pozwoli na dalsze 
funkcjonowanie Gminy, nie wspominając już o jakimkolwiek rozwoju.

W konsekwencji Wnioskodawca wskazuje, iż proponowana zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki zapewni 
zdolność Gminy do realizacji przez nią zadań publicznych, przywróci bowiem m.in. utracone tereny 
inwestycyjne, w utworzenie których Gmina włożyła własne środki finansowe. Zmiana granic nie naruszy przy 
tym w żaden sposób zdolności Miasta Opola do realizacji jego zadań publicznych, gdyż jeszcze przed zmianą 
granic dokonaną z dniem 1 stycznia 2017 roku Miasto Opole miało jeden z najwyższych budżetów pośród 
miast w skali kraju.

5) Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także 
powierzchni tego terenu oraz spełnienie przesłanki określonej w art. 4d u.s.g.

a.Liczba ludności

Na terenie objętym wnioskiem mieszka 5 200 osób (dzielnice objęte niniejszym wnioskiem). Do 
przedstawienia podstawowych danych dot. ludności wykorzystano zbiory Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie oraz obliczenia własne. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności przedstawiono 
poniżej w Tabeli 2.

Tabela 2

Obszar Ludność (w osobach)
Gmina Dobrzeń Wielki 8 939

Miasto Opole
Dzielnica Borki 500
Dzielnica Brzezie 200
Dzielnica Czarnowąsy 3 400
Dzielnica Krzanowice 500
Dzielnica Świerkle 600
Razem: 14 139

Zarówno Gmina Dobrzeń Wielki, jak i Miasto Opole w zmienionych granicach nie będą najmniejsze od 
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 u.s.g. Najmniejszą gminę w Polsce, pod 
względem liczby mieszkańców ustalono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Gmina 
Krynica Morska). Bazując na powyższym dokumencie stwierdzono, iż na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba 
ludności Gminy Krynica Morska wyniosła 1323 osób.

b.Powierzchnia terenu.
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Niniejszy wniosek zakłada włączenie do Gminy Dobrzeń Wielki pięciu jednostek pomocniczych z Miasta 
Opola:

1) obszaru dzielnicy Borki o powierzchni 160,98 ha;

2) obszaru dzielnicy Czarnowąsy o powierzchni 1534,32 ha;

3) obszaru dzielnicy Krzanowice o powierzchni 226,39 ha,;

4) obszaru dzielnicy Świerkle o powierzchni 463,43 ha;

5) obszaru dzielnicy Brzezie o powierzchni 258,24 ha;

6) części sołectwa Dobrzeń Mały o powierzchni 110,40 ha,

które do dnia 31 grudnia 2016r. wchodziły w skład obszaru Gminy Dobrzeń Wielki jako jej jednostki 
pomocnicze - sołectwa.

c. Spełnienie wymogu określonego w art. 4d u.s.g.

Zgodnie z art. 4d u.s.g. Rada Ministrów nie przeprowadza zmian, o których mowa w art. 4 ust.1 jeżeli:

- dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej byłyby niższe od 
najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą 
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r,poz.1530);

- gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem 
liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 u.s.g.

Wnioskodawca wskazuje, ze dochody podatkowe na mieszkańca Miasta Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki 
w zmienionych granicach nie będą niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych 
dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Najniższe dochody podatkowe na mieszkańca, ustalone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2018 roku – 390,29 zł.

Szacuje się, że liczba mieszkańców Miasta Opola po przyłączeniu wnioskowanego obszaru Miasta Opola do 
Gminy Dobrzeń Wielki zmniejszy się o 5200 osób, natomiast dochody podatkowe w przeliczeniu na 
mieszkańca zmniejszą się o 183 zł, tj. o ok. 7 %#. Stąd też przyłączenie części obszaru Miasta Opola do Gminy 
Dobrzeń Wielki nie spowoduje, że podstawowe dochody podatkowe w Mieście Opolu będą niższe od 
najniższych podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin 
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przeliczenie dochodów podatkowych na mieszkańca dla Miasta Opola (Podstawowe Dochody Podatkowe - 
PDP), po wyłączeniu wnioskowanego obszaru, przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3.

Wyszczególnienie Liczba mieszkańców PDP (w zł) PDP na mieszkańca (w zł)

1 2 3 4
2018 rok przed zmianą 128 346 346 087 057 2 696
Zmiana -5 200 -36 276 454 7 976/-183
2020 rok po zmianie 123 146 309 810 603 2 516

Z kolei przeliczenie dochodów podatkowych na mieszkańca dla Gminy Dobrzeń Wielki (PDP), po 
włączeniu wnioskowanego obszaru, przedstawiono w Tabeli 4:

Tabela 4.

Wyszczególnienie Liczba mieszkańców PDP (w zł) PDP na mieszkańca 
(w zł)

1 2 3 4
2018 rok przed zmianą 9 071 12 035 000 1 327
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Zmiana 5 200 36 276 454 7 342/+2071
2020 rok po zmianie 14 271 48 311 454 3 385

6) Określenie szacunkowych kosztów jednostkowych i stałych proponowanej zmiany granic.

Wprowadzenie proponowanej zmiany granic wiąże się z kosztami jednorazowymi i kosztami stałymi. 
Wpływ na cały sektor finansów publicznych w rzeczywistości jest niższy niż wskazany poniżej, gdyż część 
kosztów stanowią koszty, które już dziś są ponoszone, a wnioskowana zmiana przenosi źródło finansowania 
(np. z jednej gminy na drugą).

Wnioskodawca określa w Tabeli 5 następujące koszty stałe wprowadzenia zmiany:

Tabela 5. Szacunkowe koszty stałe wprowadzenia zmiany

Lp. Rodzaj koszty stałego Szacunkowy koszt 
(zł)

1. Bieżące utrzymanie dróg 750 000
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej 548 000
3. Powiększenie sieci szkół i przedszkoli 7 640 000
4. Utrzymanie oświetlenia dróg, placów 422 000

5. Utrzymanie porządku i czystości place zabaw, przystanki, tereny 
rekreacyjne 92 000

6. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 234 000
7. Koszty zwiększenia zatrudnienia oraz koszty administracyjne 400 000

8. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością ośrodka kultury 
i bibliotek 1 500 000

9. Utrzymanie terenów o funkcji rekreacyjno-sportowej, w tym m.in. 
remonty i drobne inwestycje 240 000

10. Transport osób niepełnosprawnych 245 000

11. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Czarnowąsy, utrzymanie 
budynków 160 000

12. Utrzymanie rowów melioracyjnych 130 000
13. Bieżące utrzymanie dróg 750 000
14. Zadania z zakresu pomocy społecznej 548 000
15. Powiększenie sieci szkół i przedszkoli 7 640 000
16. Utrzymanie oświetlenia dróg, placów 422 000

Ogółem 12 361 000
Źródło: opracowanie własne

7) Wyniki konsultacji z mieszkańcami.

a. Brak wyrażenia opinii przez Miasto Opole w sprawie wyłączenia z obszaru Miasta Opola obrębów 
ewidencyjnych i ich części: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Brzezie oraz Dobrzeń Mały 
i włączenia ich w granice Gminy Dobrzeń Wielki oraz brak przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Miasta Opola.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola oraz Przewodniczącego Rady Miasta 
Opola pismem z dnia 7grudnia 2018 roku z wnioskiem o podjęcie działań przez Miasto Opole celem wyrażenia 
przez nie opinii w przedmiocie wyłączenia obszarów ewidencyjnych i ich części, stosownie do uchwały nr 
II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018r. roku w sprawie zmiany granic Gminy 
Dobrzeń Wielki.

Wnioskodawca wskazuje, iż Miasto Opole w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ww. wystąpienia, 
nie podjęło żadnych działań w celu wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia obszarów ewidencyjnych i ich 
części wskazanych w niniejszym wniosku, jak również nie przeprowadziło w tym zakresie konsultacji ze 
swoimi mieszkańcami.
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Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca zgodnie z art. 4a ust. 3 u.s.g. wskazuje, iż wymóg zasięgnięcia 
opinii został spełniony. Zgodnie bowiem z jego treścią: w przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa 
w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się 
za spełniony. 

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, iż mieszkańcy obszaru wyłączonego z Gminy Dobrzeń Wielki 
i aktualnie wchodzącego w skład Miasta Opola, w konsultacjach przeprowadzonych w 2016 roku, 
jednoznacznie opowiedzieli się za pozostaniem tego obszaru w granicach Gminy Dobrzeń Wielki. Wyniki 
ówczesnych konsultacji kształtowały się następująco:

Tabela 6.

Liczba osób 
które wzięły 
w głosowan

iu

Liczba 
głosów 

popierający
ch zmianę 

granic 
gminy

Liczba 
głosów 

przeciwnyc
h zmianie 

granic 
gminy

Liczba głosów 
wstrzymującyc

h się
L
p

Nazwa 
obszaru

Liczba osób 
uprawniony

ch do 
głosowania

%

Liczba 
głosów 
ważnyc

h

% % %

1. Borki 515 343 66,6 343 0 0 343 100 0 0

2. Czarnowąs
y 3 361 2 

048 60,9 2 048 9 0,45 2 
030 99,1 9 0,45

3. Krzanowic
e 432 316 73,1 316 1 0,3 315 99,7 0 0

4. Świerkle 565 358 63,4 358 1 0,3 356 99,4 1 0,3

5. Brzezie 198 144 72,7 144 1 0,7 142 98,6 1 0,7

b. Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki.

W dniu 29 listopada 2018r.  Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła Uchwałę nr II/16/2018 w sprawie zmiany 
granic Gminy Dobrzeń Wielki, w której wyraziła wolę przystąpienia Gminy do procedury zmiany granic. 
Następnie w dniu 31 stycznia 2019r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr V/28/2019 w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami gminy. W uchwale wskazano, że konsultacje w sprawie zmiany granic Gminy 
zostaną przeprowadzone według zasad i trybu ustalonych w Uchwale Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2016r. poz.177).

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał w dniu 11 lutego 2019r. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 
o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy. 
W załącznikach do Zarządzenia określono wzór formularza Ankiety konsultacyjnej oraz wzór obwieszczenia 
Wójta o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta z dnia 11 lutego 2019r. konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń 
Wielki zostały przeprowadzone w terminie od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r. 

Mieszkańcy głosowali udzielając odpowiedzi na pytanie zawarte w Ankiecie konsultacyjnej. Pytanie 
konsultacyjne brzmiało:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru 
Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz 
części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są 
obecnie dzielnicami tego miasta?”

Do wyboru były następujące warianty odpowiedzi: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW”, 
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Właściwą odpowiedź należało zaznaczyć znakiem „X”  w kratce umieszczonej przy 
wybranej odpowiedzi.
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Formularze ankiet konsultacyjnych mieszkańcy mogli uzyskać i złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim oraz we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, w dni robocze 
w godzinach otwarcia w/w jednostek. Dodatkowo wypełnione ankiety można było przesłać pocztą na adres 
Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim albo przesłać w formie skanu na wskazane adresy e-mail.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji ustalono na podstawie 902 arkuszy otrzymanych wypełnionych 
ankiet konsultacyjnych. W obliczeniach nie ujęto 48 szt. ankiet wyjętych z urn, które zostały złożone przez 
osoby zamieszkałe poza terenem Gminy Dobrzeń Wielki (podany adres zamieszkania wskazywał inna gminę) 
albo przez osoby, które nie wskazały w ogóle miejsca zamieszkania.

Za liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach  przyjęto liczbę stałych mieszkańców 
sołectwa/gminy według danych z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2019r.

Zestawienie wyników konsultacji  przedstawia Tabela 7.

TABELA 7. Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Gminie Dobrzeń Wielki 

Liczba głosów ważnych

Liczba osób, 
które wzięły 
udział 
w konsultacja
ch

Liczba głosów 
ważnych 

zawierających 
odpowiedź

„Jestem za”

Liczba głosów 
ważnych 

zawierających 
odpowiedź

„Jestem przeciw”

Liczba głosów 
ważnych 

zawierających 
odpowiedź 

„Wstrzymuję 
się”

L.p. Nazwa  
sołectwa

Liczba osób 
uprawnionych
do udziału 
w konsultacjach
*

%**

Liczba
głosów 

ważnych
ogółem

%*** %*** %**
*

1.
CHRÓŚCI
CE 2 744 255 9,3 247 226 91,5 15 6,1 6 2,4

2.
DOBRZEŃ 
MAŁY 755 95 12,6 91 90 98,9 1 1,1 0 0

3.
DOBRZEŃ 
WIELKI 4 436 441 9,9 426 419 98,4 6 1,4 1 0,2

4. KUP 1 136 111 9,8 110 109 99,1 1 0,9 0 0

Razem Gmina 9 071 902 9,9 874 844 96,6 23 2,6 7 0,8

*       Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności – stan na dzień 31 grudnia 2018r.;

**   Procent określa odsetek osób, które wzięły udział w konsultacjach w stosunku do liczby osób 
uprawnionych do    
        udziału w konsultacjach;

***  Procent określa odsetek głosów ważnych zawierających określoną odpowiedź na pytanie konsultacyjne, 
w stosunku 
        do ogólnej liczby głosów ważnych.

Szanowny Panie Ministrze,

Przeprowadzenie zmiany granic polegającej na wyłączeniu z obszaru Miasta Opola:

1) obszaru dzielnicy Borki o powierzchni 160,98 ha;

2) obszaru dzielnicy Czarnowąsy o powierzchni 1534,32 ha;

3) obszaru dzielnicy Krzanowice o powierzchni 226,39 ha,;

4) obszaru dzielnicy Świerkle o powierzchni 463,43 ha;

5) obszaru dzielnicy Brzezie o powierzchni 258,24 ha;

6) części sołectwa Dobrzeń Mały o powierzchni 110,40 ha,

które do dnia 31 grudnia 2016r. wchodziły w skład obszaru Gminy Dobrzeń Wielki jako jej jednostki 
pomocnicze – sołectwa, jest emanacją woli mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki wyrażoną w konsultacjach 
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społecznych. Wnioskowana zmiana granic pozwoli przywrócić Gminie Dobrzeń Wielki szansę na stabilne 
bieżące funkcjonowanie i rozwój, które najbliższych latach są realnie zagrożone. Obecnie Gmina Dobrzeń 
Wielki otrzymuje pomoc finansową od Miasta Opola w wysokości 6 mln zł, która pozwoliła na zbilansowanie 
wydatków Gminy i uchwalenie budżetu Gminy na rok 2019. Pomoc ta jednak jest przewidziana tylko do roku 
2020.

Ponadto należy wskazać, że wnioskowane przeprowadzenie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jest 
podyktowane również tym, że zmiana granic która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku w wyniku 
rozporządzenia RM z dnia 19 lipca 20016 roku, nie była poparta żadnymi pogłębionymi analizami i nie było 
wystarczająco usprawiedliwionych podstaw do tego, by tak daleko idącą zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki 
przeprowadzić.
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest kolejnym etapem procedury zmiany granic Gminy Dobrzeń
Wielki, która została zainicjowanauchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr II/16/2018 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń
Wielki.

Rada Gminy Dobrzeń Wielki podtrzymuje wyrażona w poprzednich latach opinię o zasadności
odwrócenia zmian granic Gminy w trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 marca 1990 roku..
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), które zostały dokonane na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1134). Taki kierunek działań będzie przede wszystkim pozostawać w zgodzie z wolą
mieszkańców, którzy już trzykrotnie w konsultacjach społecznych wypowiedzieli się za
pozostaniem w granicach administracyjnych Gminy Dobrzeń Wielki: po raz pierwszy -
w konsultacjach, które odbyły się w dniach od 10 lutego do 24 lutego 2016 roku, w których
przeciwko zmianie granic gminy opowiedziało się 8 750 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki
biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowiło 99,7% wszystkich oddanych głosów,
przy wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych wynoszącym 62,1%; po raz
drugi - w konsultacjach, które zostały przeprowadzone w dniach od 13 marca do 19 marca
2017 roku, w wyniku których za ponownym przyłączeniem do Gminy Dobrzeń Wielki wskazanych
w niniejszej uchwale obszarów opowiedziało się 2.557 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, co
stanowiło 96,5% wszystkich oddanych głosów, przy frekwencji wynoszącej 29,3% oraz po raz
trzeci - w bieżącym roku w konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 18 lutego do 8 marca
2019r., w których za wnioskowaną zmianą granic opowiedziało się 96,6% mieszkańców Gminy
biorących udział w konsultacjach.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Dobrzeń Wielki dostrzega potrzebę uszanowania woli
społeczności lokalnej i w konsekwencji podjęcia działań, mających na celu doprowadzenie do
zmiany granic administracyjnych Gminy i postanawia wystąpić za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z niniejszym wnioskiem o zmianę
granic Gminy Dobrzeń Wielki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Dodatkowo wskazuje się, iż Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwrócił się do Prezydenta Miasta
Opola oraz Przewodniczącego Rady Miasta Opola z pismem z dnia 7 grudnia 2018 roku o podjęcie
działań przez Miasto Opole, celem wyrażenia przez nie opinii w przedmiocie proponowanej
zmiany Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do uchwały nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.

Miasto Opole w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania w/w wystąpienia, nie podjęło żadnych
działań w celu wyrażenia opinii, jak również nie przeprowadziło w tym zakresie konsultacji ze
swoimi mieszkańcami.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Dobrzeń Wielki zgodnie z art. 4a ust. 3 u.s.g.
wskazuje, iż wymóg zasięgnięcia opinii został spełniony. Zgodnie bowiem z jego treścią: w
przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
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