
UCHWAŁA  Nr XVII/87/15  

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie rezolucji w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w zw. z. § 30. ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Tułowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 

z 2013 r. poz. 881) Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy Tułowice przyjmuje rezolucję w przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Uchwałę wraz z załącznikiem przekazuje się: 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Prezesowi Rady Ministrów; 

3) Radzie Ministrów; 

4) Posłom i Senatorom Województwa Opolskiego; 

5) Wojewodzie Opolskiemu; 

6) Zarządowi Województwa Opolskiego; 

7) Sejmikowi Województwa Opolskiego; 

8) Radom Miast i Gmin Powiatu Opolskiego; 

9) Mediom. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowic. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin 
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Załącznik  

do uchwały nr XVII/87/15 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 29 grudnia 2015 

REZOLUCJA W PRZEDMIOCIE NIENARUSZALNOŚCI GRANIC POWIATU OPOLSKIEGO 

Solidaryzując się ze stanowiskiem wyrażonym przesz Radę Powiatu Opolskiego, Rada Gminy Tułowice 

stanowczo sprzeciwia się zmniejszaniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. 

 

Aktualne granice powiatu Opolskiego oraz wchodzące w jego skład gminy poza terenem miasta Opola, 

ukształtowane w 1999 roku na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, uwzględniają jednorodny układ 

osadniczy i przestrzenny, mając na uwadze ukształtowane więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe przy 

jednoczesnym skonstruowaniu granic i obszaru powiatu w taki sposób, aby możliwe było sprawne realizowanie 

funkcji administracyjnych i wykonywanie zadań publicznych. 

 

Propozycja Prezydenta Miasta Opola dotycząca poszerzenia granic miasta doprowadzi do: 

 

1. Marginalizacji znaczenia Powiatu Opolskiego w rozumieniu społecznym  

i administracyjnym. 

2. Zmniejszenia terytorium powiatu opolskiego i pozbawienie go istotnych obszarów. 

3. Zerwania ukształtowanych więzi kulturowych, społecznych ekonomicznych  

i administracyjnych, związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych. 

4. Pozbawienie gmin najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych i obszarów rozwoju, które gminy 

wypracowały przez minione lata. 

5. Zmniejszenia dochodów gmin, skutkujące istotnym zahamowaniem  

lub uniemożliwieniem ich rozwoju. 

6. Zmniejszenia dochodów Powiatu Opolskiego, co doprowadzi do znacznego spowolnienia lub zatrzymania 

w pewnych obszarach jego rozwoju i działalności inwestycyjnej oraz zaspakajania potrzeb mieszkańców 

powiatu.  

7. Zmian obecnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych wpływających na 

realizowane i przyszłe projekty infrastrukturalne i gospodarcze.  

8. Destabilizacji podjętych przez przedsiębiorców na terenie Powiatu Opolskiego ustaleń i działań 

inwestycyjnych, w szczególności na przyłączanych terenach. 

 

 

Zmiana granic gmin, Turawa, Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice i Dąbrowa podważy zaufanie 

mieszkańców do władzy publicznej. 

 

Proponowany kształt miasta Opola nie pozostaje w żadnym związku z naturalnym procesem rozwoju miasta i 

ustaloną wspólnie wśród samorządów integracją w ramach Aglomeracji Opolskiej. 

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności Rada Gminy Tułowice wyraża zdecydowany sprzeciw wobec 

takiej, nie uzasadnionej racjonalnymi argumentami natury społecznej, ekonomicznej, administracyjnej i kulturowej, 

zmiany granic Powiatu Opolskiego. Jednocześnie nie wyklucza dyskusji w przedmiocie integracji obszaru Miasta 

Opola, jednakże na podstawie wspólnych i konsultowanych wzajemnie rozwiązań. 
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