
UCHWAI:.A NR XXIV/163/2016 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy D~browa do Prezesa Rady Ministrow 0 

uchylenie rozporz~dzenia Rady Ministrow w cz~sci dotycz~cej zmiany granic 

Gminy D~browa 

Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Gminy Baboszewo stanowiqcego Zalqcznik do 

Uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr XXVII/222/2014 r. z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6046) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co 

nast~puje: 

§1 

Popiera si~ apel Rady Gminy Dqbrowa do Prezesa Rady Ministrow 0 uchylenie 

rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie usta lenia granic 

niektorych gmin i miast, nadania niektorym miejscowosciom statusu miasta oraz 

zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz. 1134) w cz~sci dotyczqcej zmiany granic Gminy 

D~browa (§ 1 pkt 2d rozporzqdzenia). 

§2 

Niniejszq uchwal~ przekazuje si~: 

1) Przewodniczqcemu Stalego Komitetu Rady Ministrow, 

2) Komisji Samorzqdu Terytoria lnego i Polityki Regionalnej, 

3) Zwiqzkowi Gmin Slqska Opolskiego. 



§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodniczqcemu Rady Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

PRZE\VO )'\ 

Slawomi ' ,. Wa mycki 



UZASADNIENIE 

do UCHWAlY Nr XXIV /163/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dn ia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dijbrowa do Prezesa Rady Ministrow 0 

uchylenie rozporzijdzenia Rady Ministrow w cz~sci dotyczijcej zmiany granic 

Gminy Dijbrowa 

Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 19lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

granie niekt6ryeh gmin i miast i nadania niekt6rym miejseowoseiom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. poz.1134) w § 1 pkt 2d ustala zmian~ 

granie Gminy Dqbrowa przez wlqezenie do dotyehezasowego obszaru miasta na 

prawaeh powiatu Opole. 

Uehwala Nr XX11/1153/16 Rady Gminy Dqbrowa z dnia 27 paidziernika 

2016 r zawiera zalqeznik przedstawiajqey skutki zmiany gran ie gminy Dqbrowa. 

Przy udzielaniu poparcia apelu Rady Gminy Oqbrowa do Prezesa Rady 

Ministr6w nalezy wziqc pod uwag~ zapisy art. 64 i 65 Konstytuej i 

Rzeezypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Oz. U. Nr 78, paz. 483). kt6re 

stanowiq, ze podstawowq jednostkq samorzqdu terytorialnego jest gmina, kt6ra 

posiada osobowosc prawnq, prawa wlasnosei i inne prawa majqtkowe. 

Ponadto zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie 

gminnym mieszkariey gminy tworzq wspolnot~ samorzqdowq. W apelu Rady 

Gminy Oqbrowa przedstawione zostaly wyniki konsu ltaeji spoleeznyeh, w 

kt6ryeh eyt: ,,96% mieszkarieow przy frekweneji 50% opowiedzialo si~ przeeiwko 

zmianie granic". 



W zwi'lzku z powyzszym uzasadnieniem, szanuj'lc opini~ lokalnej 

spolecznosci, przedstawiam uchwal~ w sprawie popareia apelu Rady Gminy 

D'lbrowa do Prezesa Rady Ministr6w 0 uchylenie rozporz'ldzenia Rady Ministrow 

w cZ~Sci dotycz'lcej zmiany granic Gminy D'lbrowa. 

PRZE\\'O )~'CZ/)C RADY 


