
UCHWAŁA NR XXII/153/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia rady 
ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 
zm.) oraz §18 Statutu Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 34 poz. 784 ze zm.) Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Dąbrowa, umocowana wolą mieszkańców Gminy wyrażoną przeprowadzonymi 
konsultacjami i obdarzona ich zaufaniem, postanawia wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie 
rozporządzenia 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. z 2016 r. poz. 1134)
w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa (§1 pkt 2d rozporządzenia).

§ 2. Treść apelu, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała zostanie przesłana do Prezesa Rady Ministrów oraz do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Dąbrowa, dn. 27.10.2016 r. 
 
 
Szanowna Pani Premier, 

 
W związku z podjęciem przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2016r. rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U z 2016r. poz.1134) Rada 

Gminy Dąbrowa, umocowana wolą mieszkańców, którzy od ponad 40 lat tworzą wspólnotę 

gminną,  pragnie zwrócić się do Pani Premier z apelem o uchylenie tego rozporządzenia  

w punkcie dotyczącym naszej gminy. Rzeczone rozporządzenie zmieniające granice Opola 

kosztem sąsiednich gmin niesie za sobą katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności oraz dla 

finansów Gminy Dąbrowa  

Nasze ogromne wątpliwości budzi tryb podjęcia wspomnianego Rozporządzenia bez 

opinii Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji oraz bez opinii Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu. Komisja ta zebrała się w Warszawie 20 lipca 2016 r. w tej sprawie,  

a rozporządzenie zostało podjęte na posiedzeniu Rady Ministrów dzień wcześniej tj. 19 lipca 

2016r., choć w agendzie  posiedzenia w ogóle tego punktu nie przewidywano. Niestety 

zignorowano również dwukrotnie pytania ze strony Ministerstwa Finansów o skutkach 

finansowych dla gmin, które zostają okrojone. Minister Finansów miał wiele wątpliwości do 

tak przeprowadzanego procesu zmiany granic. 

W opiniach Wojewody Opolskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i  Administracji pominięto też zupełnie opinię lokalnej społeczności, a społeczny protest 

przeciwko podziałowi Gminy jest ogromny. W konsultacjach przeprowadzonych na terenie 

gminy 96 % mieszkańców przy frekwencji ponad 50 % opowiedziało się przeciwko zmianie 

granic. W obu miejscowościach, których dotyczy bezpośrednio odłączenie od naszej gminy 

frekwencja była jeszcze wyższa, bo wyniosła ponad 60 % przy sprzeciwie rzędu 92, 5 % oraz 

94 % . Warto zaznaczyć, że w Opolu w konsultacjach wzięło udział ledwie 6 % mieszkańców, 

a poparcie dla zmiany granic zadeklarowało tylko około 4,5 tys. opolan na 110 tys. wszystkich 

mieszkańców. 

 Przeprowadzona analiza skutków zmiany granic wykazuje, że spadek dochodów gminy 

w stosunku do planowanych na rok 2016 wyniesie ok. 15 % to jest o kwotę ok. 3,9 mln. zł. 

Biorąc pod uwagę zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 2,1 mln zł związanych  

z przejmowanymi przez Opole miejscowościami, coroczna dziura w budżecie wyniesie 1,8 

miliona zł. 
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Niestety doprowadzi to do: 

-uniemożliwienia spłaty długu gminy Dąbrowa, który obecnie wynosi 12,5 mln zł (roczne 

spłaty rat kapitałowych wynoszą od 1,2 mln do 1,7 mln) 

- całkowitej rezygnacji z inwestycji na terenie gminy Dąbrowa 

- konieczności drastycznego cięcia wydatków polegających na zwolnieniach pracowników 

zatrudnionych w jednostkach gminnych, zminimalizowaniu wydatków na oświatę, kulturę 

i sport gminny oraz innych zadań własnych gminy. 

Dodatkowym problemem dla gminy jest utrata przyszłych wpływów ze strefy ekonomicznej  

w Karczowie, która decyzją Rady Ministrów jest również włączana do Opola (pozostała część 

tej miejscowości w tym wszyscy mieszkańcy zostają w gminie Dąbrowa). Korzyści finansowe 

z tej strefy były ujęte w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na spłatę zadłużenia w latach 

2019-2024. Zabranie nam tego terenu oznacza więc destabilizację finansową gminy na długie 

lata. 

Wszystko to doprowadza do utraty możliwości realizacji podstawowych zadań gminy 

oraz regulowania zobowiązań wobec pracowników jednostek gminnych i podmiotów 

realizujących dostawy czy też usługi na rzecz gminy, a w konsekwencji konieczność 

wprowadzenia programu naprawczego lub w ostateczności zarządu komisarycznego. 

W naszej wspólnej opinii wszystkich gmin dotkniętych tym rozporządzeniem jest to 

niespotykany do tej pory precedens, bo chyba po raz pierwszy w historii Rada Ministrów 

Rzeczpospolitej Polskiej zmienia granice gminy całkowicie wbrew woli jej mieszkańców 

skazując nasze gminy na olbrzymie kłopoty finansowe. 

W imieniu naszych mieszkańców zwracamy się ogromną prośbą o zmianę podjętego  

19 lipca 2016r. rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (…) poprzez 

uchylenie § 1 pkt 2d tego rozporządzenia. Wierzymy, że do końca roku jest to jeszcze możliwe 

i pozwoli odsunąć od nas widmo finansowej katastrofy i utraty wielu miejsc pracy nie tylko 

urzędników, ale przede wszystkim nauczycieli, instruktorów kultury czy trenerów sportowych.   

 

 

Z wyrazami szacunku 

Rada Gminy Dąbrowa 
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