
Projekt

z dnia  18 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XIX.133.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 
listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie 
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

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 popiera Uchwałę Nr XIX.133.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 
listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia 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 Komprachcice (§ 1 pkt 2 lit. b tegoż rozporządzenia).

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

§ 3. Uchwała zostanie przekazana do:

1) Ministra Henryka Kowalczyka - Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów;

2) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Związku Gmin Śląska Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 5. 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....................2016 r.

Szanowna Pani Premier,

W związku z podjęciem przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 
zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) Rada Gminy Komprachcice umocowana wolą wspólnoty 
gminnej, pragnie zwrócić uwagę Pani Premier, jakie katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności oraz 
finansów Gminy wywoła zmiana granic Gminy Komprachcice zatwierdzona powyższym rozporządzeniem (§ 1 
pkt 2 lit. b).

Rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów pomimo tego, że ostatecznie nie zaopiniowała go 
ani Komisja Prawnicza w Rządowym Centrum Legislacji ani Komisja Wspólna Rządu i Samorządu a w 
planie posiedzenia Rady Ministrów tego dnia w ogóle tego punktu nie przewidywano.

Zignorowano zupełnie pytania ze strony Ministerstwa Finansów o skutkach finansowych dla gmin, które 
zostają okrojone. W opiniach Wojewody Opolskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji pominięto też zupełnie opinię lokalnej społeczności a społeczny protest przeciwko podziałowi 
Gminy jest ogromny. Są osoby, które argumentują to utratą wpływów przez Mniejszość Niemiecką, która 
jest obecna w Gminie Komprachcice. Trzeba jednak wiedzieć, że w Gminie Komprachcice na 11 000 
mieszkańców, uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych było 10. 874 mieszkańców. Przeciw 
wyłączeniu z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i 
włączeniu ich do granic Opola opowiedziało się 93,92% ogółu biorących udział w konsultacjach 
społecznych. Za wyłączeniem z granic Gminy Komprachcice wymienionych wyżej sołectw opowiedziało 
się 4,62% ogółu biorących udział w konsultacjach społecznych. Od zabrania głosu w tej sprawie wstrzymało 
się 1,04% ogółu biorących udział w konsultacjach. Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania 
wyniosła 50,51%.

Utracone pieniądze, będą bezpośrednią przyczyną zagrażającą wykonanie planowanych inwestycji 
gminnych. Gmina Komprachcice jest w trakcie uzgodnień do zadań, które to w najbliższych latach mają 
przyczynić sie do poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, budowy Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, budowy i remontów dróg, chodników, ścieżek rowerowych, remontu bazy 
oświatowej.

Przeprowadzona analiza skutków zmiany granic Gminy Komprachcice wykazuje, że trwały spadek 
dochodów Gminy w stosunku do planowanych na rok 2016 wyniesie około 19% tj. o kwotę 4 600 000 zł.

Biorąc pod uwagę zmniejszenie wydatków Gminy o kwotę 2 200 000 zł, związanych z przejmowanymi 
przez Miasto Opole miejscowościami, coroczny deficyt w budżecie wyniesie 2 400 000 zł.

Do zadań o szczególnym zagrożeniu dla ich wykonania należą:

1) odtworzenie dróg gminnych po zrealizowanym zadaniu, trwającym kilkanaście lat (kanalizacja sanitarna 
gminy), wynosi około 13 000 000 zł na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;

2) budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwa sołectwa, przy drodze o dużym natężeniu ruchu 
(planowany koszt realizacji inwestycji, to kwota około 5 500 000 zł);

3) przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury (planowana kwota inwestycji wynosi 5 500 000 zł);

4) budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego (planowana kwota inwestycji wynosi 1 500 000);

5) przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach wraz z 
termomodernizacją (planowana kwota inwestycji wynosi 1 500 000 zł);

6) termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w Wawelnie 
(planowana kwota termomodernizacji wynosi 1 400 000 zł);

7) inne zadania własne, które nie mogą znaleźć się w projekcie budżetu gminy na 2017 rok.

Na sesji w dniu 7 listopada 2016 r. Rada Gminy Komprachcice zmuszona została do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego w kwocie 1 050 000 zł, by pokryć deficyt budżetowy w roku 2016.
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Wraz z utratą sołectwa Chmielowice i sołectwa Żerkowice, Gmina utraci 46% powierzchni związanej 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Zagrożone będą tym samym miejsca 
pracy dla mieszkanców naszej Gminy, będzie to również strata po stronie dochodów Gminy związana z 
utratą podatków należnych Gminie.

Sprawa bardzo dotkliwa społecznie związana z wyznaniem religijnym, gdyż mieszkańcy 
wspomnianych wyżej sołectw wraz z sołectwem Dziekaństwo stanowią jedną parafię oraz kościoł w 
Chmielowicach. W każdej z tych miejscowości są cmentarze i wiąże się to z nowymi regulacjami cen za 
pochówek i utrzymaniem grobów rodzinnych. Wszystkie trzy cmentarze to pokoleniowe miejsca 
pochówku bliskich zmarłych. Dla miejscowości Dziekaństwo, to zdaniem mieszkańców utrudnienie 
związane z przynależnością do parafii, utrudnienie dla dzieci kontynuujących naukę w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Chmielowicach, dla dzieci korzystających z usług Publicznego Przedszkola w 
Chmielowicach, to rozproszenie Koła Mniejszości Niemieckiej, do którego należą obecnie mieszkańcy 
tych trzech miejscowości. Na terenie Gminy Komprachcice zamieszkuje Mniejszość Niemiecka i 
funkcjonują tablice dwujęzyczne, a zmiana granic spowoduje dla tych miejscowości utratę praw 
należnych Mniejszości Niemieckiej. O ustanowienie tych praw zabiegali mieszkańcy kilkanaście lat 
temu i długo nie nacieszyli się tymi prawami, gdyż zostają im odebrane. Aby mogli je ponownie 
uzyskać będzie się wiązało to z uruchomieniem całej procedury na nowo.

Mieszkańcy przyłączanych sołectw do Miasta Opola ostro reagują i uskarżają się władzom Gminy 
Komprachcice na utrudnienia związane ze zmianą nazewnictwa ulic, bo to dla ludzi mnóstwo kłopotów 
i korekt w dokumentacjach.

Duże kłopoty Urzędom Gmin i włodarzom sprawi wypowiadanie umów zawartych na dostawę 
energii elektrycznej, na dostawę gazu ziemnego, na odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, 
umów na dowóz uczniów, to tylko niektóre poważne trudności, które należy uregulować.

Kolejną ważną sprawą jest sprawa majątku gminnego, która nastręcza najwięcej emocji wśród 
działaczy społecznych i powoduje konflikty wśród samych mieszkańców, a także w relacjach władza- 
działacze społeczni. Powodem konflików są obiekty, w których remont i utrzymanie społeczność ma 
swój wkład. Społeczności nie interesują przepisy prawa, gdyż towarzyszy jej lęk przed utratą mienia, 
które ma do swojej dyspozycji.

Podjęte rozporządzenie przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2016 r. o włączeniu sołectw 
podopolskich Gmin, a w tym sołectwa Chmielowice i sołectwa Żerkowice jest bardzo krzywdzące, gdyż 
nikt z Państwa głosując nad rozporządzeniem nie zważył na koszty społeczne i rozerwane więzi ludzkie, 
które wbrew woli władz Gmin i ich mieszkańców dotykają obecnie wszystkich, bez wyjątku.

Przez długie lata Gminy czyniły starania by równać do silniejszych, władze gmin podpatrywały życie 
mieszkanców krajów sąsiednich i ich gospodarność, ze wszystkich sił starały sie o środki 
przedakcesyjne a w dalszej kolejności o środki pomocowe z Unii Europejskiej, wyraziły zgodę na 
przynależność do Aglomeracji Opolskiej, do Związku Gmin Śląska Opolskiego, do Euroregionu 
PRADZIAD, po to by swoje Gminy, w których żyją były zamożniejsze, piękniejsze i przyjazne 
mieszkańcom.

Rady Gmin oraz Wójtowie tych Gmin zabiegają i skutecznie zarządzają majątkiem gminnym, dbają o 
infrastrukturę i dążą do polepszania życia społecznego, wmawiając młodym pokoleniom, że opłaca się 
żyć, pracować uczciwie dla dobra swoich małych Ojczyzn, a w chwili obecnej nikt z władz rządowych 
nie wziął niczego pod uwagę i pozostawił zarządzających Gminami na powolną agonię ekonomiczną.

Miasto Opole przez podjętą decyzję w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. nie 
wypięknieje a cztery Gminy mają trwałe niepowetowane straty, które zepchną te małe Gminy na 
margines, a tym samym pogorszy się życie mieszkańców, estetyka podmiejska, z powodu 
niedofinansowania ucierpi na tym kultura i sport.

Prosimy o rozważenie tych aspektów i wycofanie się z podjętej decyzji, na którą oczekuje 
społeczność naszej Gminy.
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UZASADNIENIE

W oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 446) w brzmieniu „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.” przedkłada się pod obrady Rady
Gminy projekt uchwały w sprawie wystąpienia 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 Komprachcice. Z inicjatywą
podjęcia przedmiotowej uchwały zwrócił się Związek Gmin Śląska Opolskiego w dniu 9 listopada
br.
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