
UCHWAŁA Nr XVIII/153/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów                        

o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dąbrowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10.ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku           

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Popiera się apel Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca  2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych 

gmin i miast, nadania  niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany  nazwy gminy 

(Dz.U. poz. 1134) w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa (§ 1 pkt 2d 

rozporządzenia). 

 

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się: 

1) Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów; 

2) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

3) Związkowi Gmin Śląska Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                    

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XVIII/153/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów                  

o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dąbrowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do art. 

10 ust. 2  wyżej cytowanej ustawy gminy, związki międzygminne  oraz stowarzyszenia mogą 

sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.  

 

W dniu  15 listopada 2016 roku do Rady Gminy Sochocin wpłynęło pismo  z prośbą  

o poparcie uchwały Rad Gmin:  Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków  

w sprawie uchylenia rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 lipca  2016 r.  dotyczącego 

przyłączenia do miasta  Opola części terenów gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, 

Komprachcice i Prószków. 

 

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 19 lipca  2016 r. w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast i nadania  niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany  

nazwy gminy (Dz.U. poz.1134) w § 1 pkt 2d  ustala zmianę granic Gminy  Dąbrowa przez 

włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole. 

 

Uchwała Nr XXII/1153/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r zawiera 

załącznik  przedstawiający  skutki  zmiany granic gminy Dąbrowa . 

 

Przy udzielaniu poparcia apelu Rady Gminy Dabrowa do Prezesa Rady Ministrów należy 

wziąć pod uwagę  zapisy art. 64 i 65   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 483), które stanowią, że  podstawową jednostką samorządu  

terytorialnego jest gmina, która posiada osobowość prawną, prawa własności i inne prawa 

majątkowe. 

 

Ponadto  zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkańcy 

gminy tworzą wspólnotę samorządową. W apelu  Rady Gminy Dąbrowa przedstawione 

zostały wyniki konsultacji społecznych, w których  cyt:  „96% mieszkańców  przy frekwencji 

50% opowiedziało się  przeciwko zmianie granic”. 

 

 

 



W związku z powyższym uzasadnieniem, szanując opinię lokalnej społeczności, 

przedstawiam uchwałę w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic 

Gminy Dąbrowa. 

 

 

         


