UCHWAŁA NR XVIII/110/16
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie
terytorium Opola
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr II/3/02 Rady Gminy Jemielnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 2 lutego 2003 r. Nr 6, poz. 156) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy Jemielnica wyraża sprzeciw wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu
powiększenie terytorium Opola w zakresie opisanym w załączniku do niniejszej uchwały,
§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem przekazuje się:
1) Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej
2) Prezesowi Rady Ministrów
3) Radzie Ministrów
4) Wojewodzie Opolskiemu
5) Posłom i Senatorom Województwa Opolskiego
6) Zarządowi Województwa Opolskiego
7) Sejmikowi Województwa Opolskiego
8) Radom Powiatów Województwa Opolskiego
9) Radom Miast i Gmin Województwa Opolskiego
10) Zarządowi Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
11) Wybranym Mediom
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Antoni Drzyzga
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/110/16
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Rada Gminy Jemielnica stanowczo sprzeciwia się planom zmiany granic Miasta Opola poprzez
wchłonięcie terytoriów ościennych Gmin - Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa.
Uchwała Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz
przeprowadzenia konsultacji narusza art. 15 i 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest sprzeczna z
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Każda gmina powinna działać w sposób
optymalnie zapewniający bezpieczeństwo i dobro jej mieszkańców, w tym celu prowadzi działania
planistyczne w wielu dziedzinach, między innymi ekonomicznej, społecznej czy przestrzennej. Podejmuje
wyzwania, które realizuje w perspektywie wieloletniej. Planuje dochody i wydatki. Jest to sprawdzane przez
wiele organów do tego powołanych. Najważniejszym jednak podmiotem sprawdzającym jest
społeczeństwo, które w demokratyczny sposób w czasie wyborów daje mandat zaufania do sprawowania
władzy. To od samorządu zależy pomyślność jego mieszkańców oraz poczucie bezpieczeństwa. Dobra
współpraca z sąsiadami też wpływa na to. Sąsiedztwo silnego ośrodka miejskiego jest także atutem
rozwojowym gmin sąsiednich. Każdy samorząd na swoim terenie powinien wykazać się zaradnością i
gospodarnością, aby osiągnąć maksymalny efekt. Na terenach, których m.in. miałyby dotknąć działania
Prezydenta Miasta Opola, dla wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego, zostało utworzone Stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska”, które ma na celu między
innymi:
1) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów
tworzących Aglomeracje Opolską,
2) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju,
3) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć
prorozwojowych, mających na celu zrównoważony wszechstronny rozwój,
4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację
projektów.
Wspólne działania integrują i jednoczą społeczeństwo. Niestety działania władz Miasta Opola niszczą
wzajemne zaufanie, a także zaufanie obywateli do władzy. Niedopuszczalne jest umacnianie jednej
gminy kosztem Gmin sąsiednich. Doprowadzić to może do stworzenia strefy wokół miasta, która nie
będzie w stanie realizować działań prorozwojowych dla swoich mieszkańców. Ostatnie lata wyraźnie
wskazują na odpływ części mieszkańców Opola do gmin ościennych. Tam bowiem znaleźli
korzystniejsze warunki do zamieszkania, których miasto wojewódzkie nie potrafiło zaoferować.
Wskazuje to, że współpraca pomiędzy samorządami rozwija się w sposób naturalny i korzystny dla
każdej ze stron. Samorządność rozumiana przez nasze społeczeństwo opiera się na wartościach, jakie
przyświecały tworzeniu Aglomeracji Opolskiej i sprzeciwiamy się tak aroganckim działaniom. Ustawa
samorządowa dopuszcza łączenie Gmin, jeżeli nie narusza to więzi społecznych oraz jest korzystne dla
wszystkich zainteresowanych wspólnot samorządowych.
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