
Uchwała Nr XIV/ 129 /2007
Rady Gminy Świlcza

z  dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na
wyłączeniu z jej obszaru sołectw Bzianka i Rudna Wielka i włączeniu obszaru

tych sołectw 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/OR.IV.0418/30/2007 z dnia  12 października
2007 r. o wyrażenie opinii w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Rzeszów poprzez
włączenie do jej obszaru sołectw Bzianka i Rudna Wielka należących do Gminy Śwlicza,
po przeprowadzeniu - w dniu 16 grudnia 2007 r. - konsultacji z mieszkańcami tych sołectw

Rada Gminy stanowi się, co następuje:

§ 1.
Mając na względzie niezbywalne prawo do ochrony - jednorodnego ze względu na układ

osadniczy i przestrzenny - terytorium Gminy Świlcza, oraz przymiot wspólnoty

samorządowej przysługujący jej społeczności tytułem więzi  społecznych, gospodarczych i

kulturowych łączących mieszkańców wszystkich sołectw w skład tej Gminy wchodzących,

co znalazło potwierdzenie w ustaleniu istniejącego kształtu granic Gminy w następstwie

reformy samorządowej roku 1990 i ukonstytuowaniu tego terytorium i tych jego

mieszkańców jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego;

wyrażając stanowczy pogląd, iż kształt terytorialny podstawowej jednostki podziału

terytorialnego Państwa, jaką jest gmina nie może podlegać zmianom w następstwie

roszczeń innej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na jej wielkość, siłę

ekonomiczną i własne interesy rozwojowe, jeżeli nie towarzyszy temu zgodna opinia obu

zainteresowanych społeczności, czego dowodem jest stosowana dotychczas praktyka

zmiany tych granic pod wpływem wniosków (żądań) społeczności lokalnych a nie wbrew ich

wyraźnej woli;

pozostając w przekonaniu, że element konstytuujący każdą gminę, jakim jest terytorium nie

może być odjęty wspólnocie samorządowej (i naruszany) bez jej inicjatywy i przyzwolenia

oraz solidaryzując się w pełni z mieszkańcami sołectw Bzianka i Rudna Wielka w ich

dążeniu do pozostania w granicach Gminy Świlcza, co obrazują - przeprowadzone z nimi w

dniu

16 grudnia 2007 r. w formie powszechnego, bezpośredniego i tajnego głosowania - wyniki

konsultacji społecznych,

Rada Gminy zdecydowanie negatywnie opiniuje proponowaną zmianę granic Gminy

Świlcza polegającą na wyłączeniu z jej obszaru sołectw  Bzianka i Rudna Wielka

i włączeniu obszaru tych sołectw do Gminy Rzeszów.

§ 2.



2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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