
UCHWAŁA  Nr XXII/160/2016 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa 

rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  

Gminy Dobrzeń Wielki 

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, poz. 1579 ) Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Popiera się ideę zawartą w Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do Prezesa rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz 
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Załącznik  

do uchwały nr XXII/160/2016 

Rady Gminy Murów 

z dnia 25 listopada 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, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy 

gminy (Dz.U z 2016r. poz.1134) Rada Gminy Dobrzeń Wielki, umocowana wolą wspólnoty gminnej, pragnie 

zwrócić uwagę Pani Premier, jakie katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności oraz finansów Gminy wywoła 

zmiana granic Gminy Dobrzeń Wielki zatwierdzona powyższym rozporządzeniem (§ 1 pkt 2a). 

Rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów pomimo tego, że ostatecznie nie zaopiniowała go ani Ko-

misja Prawnicza w Rządowym Centrum Legislacji ani Komisja Wspólna Rządu i Samorządu a w planie posiedze-

nia 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 Opolskie-

go 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 Dobrzeń Wielki. Trzeba jednak wiedzieć, że w Gminie 

Dobrzeń Wielki na 14 500 mieszkańców w konsultacjach wzięło udział 8 777 osób, z których 8 750 było przeciw-

nych zmianie granic gminy a według posiadanych informacji Mniejszość Niemiecka to grupa, której liczebność 

nie przekracza 2 500 osób. 

Przeprowadzona dokładna analiza skutków zmiany granic wykazuje, że spadek po stronie dochodów gminy 

w stosunku do planowanych na rok 2016 wyniesie ok. 62 % to jest o kwotę ok. 43,2 mln. zł. Jest to ogromna wy-

rwa w finansach Gminy Dobrzeń Wielki choćby z tego względu, że tylko jedna trzecia obszaru gminy oraz jej 

mieszkańców znajdzie się w granicach miasta Opola. 

Przeprowadzona symulacja po stronie wydatkowej zakładająca: 

- całkowitą rezygnację z inwestycji na terenie pozostałym po zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki, 

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania o wydatki ponoszone na terenie, który po zmianie znajdzie się w Opolu, 

- drastyczne cięcia wydatków polegające na zwolnieniach pracowników zatrudnionych w jednostkach gminnych, 

zminimalizowaniu wydatków na oświatę, kulturę i sport gminny oraz innych zadań własnych gminy, pokazuje 

jednoznacznie, że nie ma możliwości pokrycia ubytku w dochodach jaki powstanie po zmianie granic Gminy Do-

brzeń Wielki. 

Planowane w 2017 roku wydatki po zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki będą przewyższać sumę dochodów 

o kwotę ok. 10 mln. zł., 

Oznacza to trwałą utratę 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 w roku 2017 zarządu komisarycznego. Jednocześnie Miasto Opole 

deklaruje jednorazową pomoc finansową, która oznacza dla mieszkańców swoistą jałmużnę a dla organów Gminy 

Dobrzeń Wielki faktycznie tylko przedłużenie o rok, agonii bardzo dobrze funkcjonującej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W naszej opinii 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 tę gminę na 

całkowitą degradację. 

W imieniu naszych mieszkańców zwracamy się ogromną prośbą o zmianę podjętego 19 lipca Rozporządzenia. 

Wierzymy, że to do końca roku jest jeszcze możliwe i odsunie od nas widmo finansowej katastrofy, utraty wielu 

miejsc pracy, likwidacji szkół, ośrodków kultury i sportu. Uspokoi też bardzo napiętą atmosferę i negatywne na-

stawienie do władzy, lokalnej społeczności. 
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