Projekt
UCHWAŁA NR XXII/144/16
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 188 pkt 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), w
związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu Opolskiego postanawia co następuje:
§1
Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że § 1 pkt 2)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
(Dz. U z 2016 r. poz. 1134), jest niezgodny z :
1)

art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP oraz z art. 7 Konstytucji RP, a także z art. 4 ust. 2,
art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), ponieważ powołany powyżej przepis został
wydany z naruszeniem ustawowego trybu (procedury) jego wydania;

2)

art. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 15 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 167 ust. 2
Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), ponieważ powołany powyżej przepis został
wydany pomimo braku istnienia uzasadnionego publicznego interesu lokalnego oraz z
pominięciem kryteriów, które należy uwzględnić przy ustalaniu granic gmin, w
efekcie czego zmienia on granice Powiatu Opolskiego, naruszając stabilizację
stosunków społeczno-terytorialnych, prowadząc jednocześnie do :
a) drastycznego pogorszenia warunków działania Powiatu Opolskiego,
b) ograniczenia w sposób istotny zdolności do wykonywania przez Powiat Opolski
zadań publicznych,
c) pozbawienia Powiatu Opolskiego wystarczających zasobów finansowych, którymi
Powiat Opolski może swobodnie dysponować w ramach wykonywania zadań
publicznych;
d) naruszenia więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych;
e) naruszenia jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny terytorium
miasta na prawach powiatu Opole oraz Powiatu Opolskiego.

3)

art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 2 Konstytucji RP, ponieważ powołany
powyżej przepis zaskarżonego Rozporządzenia wydany został bez uwzględnienia
jednakowej miary względem każdej z gmin w odniesieniu do której planowana była
zmiana granic administracyjnych, w efekcie czego w przypadku niektórych z gmin, te
same argumenty (wynik konsultacji społecznych, utrata znaczącej części dochodów
własnych), decydowały o zasadności odmowy dokonania zmiany granic, a w

odniesieniu do pozostałych, w tym gmin należących do Powiatu Opolskiego, nie miały
jakiegokolwiek znaczenia;
4)

art. 32 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 35 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 2 i
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 573 z późn.
zm.) w zw. z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2 oraz art. 16 Konwencji ramowej o ochronie
mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z
2002 r. Nr 22, poz. 209), ponieważ powołany powyżej przepis stanowi przejaw
dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości niemieckiej, prowadząc
do zmiany proporcji narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez
mniejszość niemiecką oraz ograniczenia przysługujących im praw i wolności, a także
ich asymilacji wbrew ich woli.
§2

Upoważnić radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
MEISNNER i WSPÓLNICY z siedzibą w Opolu, przy ul. Kośnego 62, 45-372 Opole:
1. Waldemara Gumiennego
2. Kamila Puszczewicza
do reprezentowania Rady Powiatu Opolskiego przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie
wniosku o którym mowa w § 1.
§3
Treść wniosku, o którym mowa w § 1 wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 19 lipca 2016 roku wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
nazwy gminy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1134, zwanego dalej Rozporządzeniem). Zgodnie z §1
pkt 2 Rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpi zmiana granic miasta Opola
poprzez włączenie do dotychczasowego miasta na prawach powiatu Opole obszaru Powiatu
Opolskiego, tj.:
1/ z Gminy Dąbrowa: części obszaru 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.
Zarząd Powiatu Opolskiego uważa za konieczne wystąpienie Rady Powiatu Opolskiego
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w związku z licznymi naruszeniami przepisów
prawa, zgłaszanymi wielokrotnie i na każdym etapie przez władze Powiatu Opolskiego.

