
UCHWAŁA NR XIX/148/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru 
sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów. 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),w związku z wystąpieniem Prezydenta Rzeszowa Nr ORA 
O.0110.2.1.2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. o wyrażenie opinii w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy 
Rzeszów poprzez włączenie do jej obszaru sołectwa Rudna Wielka należącego do Gminy Świlcza; po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rudna Wielka, Rada Gminy stanowi się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Świlcza wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko, co do możliwości przyłączenia 
sołectwa Rudna Wielka do Gminy Rzeszów podkreślając, iż taka jej opinia jest wyrazem szacunku dla 
mieszkańców tego sołectwa, którzy w toku konsultacji przeprowadzonych w dniach od 28 lutego do 5 marca 2012 
r. wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec postulowanej zmiany granic Gminy Świlcza (przeciwko było 87 % 
biorących udział w konsultacjach, za – 11 %, wstrzymało się od głosu 2%). Wyrażając negatywną opinię Rada 
pragnie także podkreślić, iż w ciągu niespełna 4 lat jest to już trzecia próba włączenia obszaru tego sołectwa do 
Gminy Rzeszów. Wszystkie one, zważywszy na uporczywość z jaką są ponawiane, zmierzają w istocie do 
destabilizacji stosunków terytorialnych i społecznych Gminy Świlcza i absorbowania organów Gminy 
koniecznością organizowania kolejnych konsultacji ze szkodą dla wypełniania zasadniczych zadań stojących przed 
Gminą. Wszystkie te próby spotkały się też ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców Rudnej Wielkiej 
biorących udział w konsultacjach, co obrazuje poniższe zestawienie: 

 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba biorących udział 

w konsultacjach Wyniki 

za 
włączeniem przeciwko wstrzymało się 

Data 
konsultacj

i ogółem uprawnio- 
nych osób % 

uprawnio-nych 
osób % osób % osób % 

16. 12. 
2007 1 394 1 089 422 39 207 49,5 213 50,47 2 0,48 

11. 01. 
2009 1 417 1 114 124 11 22 18,6 95 80,5 1 0,9 

od 28. 02. 
do 5. 03. 
2012 

1 461 1 159 423 36 48 11 366 87 7 2 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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