
          Projekt 

UCHWAŁA NR XVI/102/16 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2016 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego 

w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 2) oraz w 

związków z art. 4b ust.2 oraz art. 4a ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), Rada Powiatu 

Opolskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W związku z wnioskiem Przewodniczącego  Rady Miasta Opola nr OR –I.0110.12.2015 z 

dnia 8 grudnia 2015 roku  o podjęcie działań celem wyrażenia przez Radę Powiatu 

Opolskiego opinii w przedmiocie planowanej zmiany granic miasta Opola – polegającej na 

włączeniu do terytorium miasta Opola części obszarów sąsiednich gmin tj.:  

1. z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, 

obszaru sołectwa Wrzoski,  

2. z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, 

obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru 

sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,  

3. z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,  

4. z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,  

5. z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada, 

postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w sprawie 

proponowanej zmiany granic miasta Opola.  

§ 2 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego określa 

Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały w przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Powiatu Opolskiego 

w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola 
 

W związku z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miasta Opola w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej zamiaru włączenia do miasta Opola niektórych miejscowości leżących w Powiecie 

Opolskim, Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Powiatu 

wyrazi swoją opinię w tej sprawie. 


