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z dnia  11 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez 
Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia do miasta Opola części 
terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Łubniany udziela poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego 
przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin 
Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwałę otrzymuje Związek Gmin Śląska Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 27 października 2016 r.

Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

lipca 2016 r. dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, 
Komprachcice i Prószków

§ 1. W dniu 19 lipca 2016 r. Rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola części terenu czterech sąsiednich 
gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków. Postanowiono tak jeszcze przed omówieniem tej 
kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i mimo wyników 
konsultacji społecznych, w których mieszkańcy wymienionych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko 
przyłączeniu do Opola. Rozporządzenie Rady Ministrów w powyższej sprawie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134) ma 
wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

§ 2. Samorządy gminne stały się właścicielem znacznego majątku w okresie 26 lat, które upłynęły od 
wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych. Nastąpiło to po pierwsze na skutek komunalizacji  mienia Skarbu  
Państwa. Przejęcie mienia państwowego przez gminy z mocy prawa oraz w drodze aktu przekazania 
następowało zwłaszcza w pierwszych latach od wdrożenia reformy samorządowej w 1990 r. Po drugie przez 
ćwierć wieku miały miejsce liczne akty nabycia mienia przez gminy i procesy inwestycyjne. Dziś na majątek 
gminy składają się głównie nieruchomości gruntowe oraz infrastruktura techniczna i społeczna. W 
szczególności to sieci wodociagowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, budynki, drogi i pozostałe środki trwałe.

§ 3. Definicję wspólnoty samorządowej zawiera art. 16 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r., który stanowi:

Art.16. 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 
wspólnotę samorządową.

Rangę gminy i przysługujące jej prawa majątkowe gwarantują art. 164 i art. 165 Konstytucji, które 
stanowią:

Art.164. 1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Art.165. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności 
i inne prawa majątkowe.

2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Dopuszczalność wywłaszczenia jako wyjątku od konstytucyjnej zasady ochrony własności zawarta jest w 
art. 21 Konstytucji, który stanowi:

Art.21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem.

§ 4. Związek Gmin Śląska Opolskiego protestuje przeciwko pozbawieniu gminnych wspólnot 
samorządowych Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków części ich majątku zgormadzonego w 
wyniku 26 lat pracy samorządów gminnych.

§ 5. Związek Gmin Śląska Opolskiego popiera uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału 
Konstytycyjnego podjęte w dniach 17-18 sierpnia 2016 r.: uchwałę nr XXI/169/2016 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki, uchwałę Nr XX/145/16 Rady Gminy Dąbrowa, uchwałę nr XVII.103.2016 Rady Gminy Komprachcice 
i uchwałę nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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