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Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację do Prezes 

Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. 

 

w sprawie: Wszczęcia procedury poszerzenia granic administracyjnych miasta 

Opola kosztem sąsiednich gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków, Komprachcice 

oraz Turawa.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

  Ryszard Galla                         Warszawa, 31 grudnia 2015 r. 

 

 

       Pani  

       Beata Szydło 

       Prezes Rady Ministrów 
 

 

INTERPELACJA 

 

w sprawie: Wszczęcia procedury poszerzenia granic administracyjnych miasta Opola 

kosztem sąsiednich gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków, Komprachcice oraz Turawa.   

 

Prezydent Miasta Opole wszczął procedurę związaną z poszerzeniem granic miasta o sołectwa 

Czarnowąsy, Świerkle, Krzanowice, Borki, Brzezie (gmina Dobrzeń Wielki), Sławice, Wrzoski, część 

Karczowa (gmina Dąbrowa), Żerkowice, Chmielowice (gmina Komprachcice), Winów (gmina 

Prószków) oraz część Zawady (gmina Turawa).   

Inicjatywa ta bezpośrednio narusza utrwaloną, wielowiekową, historyczną, ale i ekonomiczną 

strukturę tych opolskich gmin. Fakt przyjęcia Uchwały Rady Miasta, bez jakichkolwiek 

wcześniejszych analiz i rozmów w Komisjach Rady Miasta, świadczy o ignorowaniu podstawowych 

zasad demokracji i dialogu, których podwaliną musi zawsze być budowanie szerokiego zaufania 

społecznego. Ingerencja w historyczne granice gmin ościennych ma podstawy tylko i wyłącznie 

ekonomiczne całkowicie pomijając przy tym elementy społeczne. Niezaprzeczalną zaletą tych gmin 

jest fakt, iż w małych społecznościach podopolskich przez lata wypracowane zostały sprawne 

mechanizmy funkcjonowania. Istotnym elementem tych mechanizmów była i jest dbałość o tereny 

pod budownictwo mieszkaniowe, o tereny inwestycyjne, troska o każdego mieszkańca oraz  

o wspólnoty lokalne. Te mechanizmy, wprowadzane mozolnie przez wiele lat, przynoszą efekty  

w postaci nowych mieszkańców, którzy świadomie wybrali mieszkanie na wsi, i w postaci nowych 

inwestorów, którzy równie świadomie wybrali lokalizację poza miastem. Decyzja Rady Miasta  

i Prezydenta rozpoczyna proces, który ma na celu pozbawić te gminy właśnie tego, co najlepsze - czyli 

sołectw albo ich części, z reguły bardzo dobrze uzbrojonych i wyposażonych, przynoszących dochody, 

które pozwalają na odpowiedni rozwój tych gmin. Podejście takie należy traktować jako jaskrawe 

naruszenie zasad równości wszystkich podmiotów samorządowych. U jego podstaw leży zamiar 

przysporzenia korzyści jedynie miastu i nie bierze pod uwagę zagrożeń wynikających dla okolicznych 

gmin. 



Zmiana granic administracyjnych przyniesie miastu dochody związane z podatkiem PIT oraz 

CIT. Opole jednak w dalszym ciągu pozostanie średniej wielkości miastem z liczbą mieszkańców na 

poziomie 130 tysięcy. Podkreślić należy, że odwrotne konsekwencje spotkają gminy ościenne,  

co może doprowadzić do zapaści ekonomicznej w tych gminach. Działania te spowodują również 

destabilizację finansów gmin i będą stanowiły zagrożenie dla zdolności prowadzenia inwestycji 

długoterminowych.  

 Warto podkreślić, że z chwilą wejścia w życie ustaw samorządowych (w 1990 r. i 1998 r.) 

wszystkie JST stały się podmiotami majątku przekazanego na ich rzecz przez Skarb Państwa. 

Dysponują nimi jako terytorialne wspólnoty samorządowe. W tej sytuacji anektowanie przez Opole 

sołectw, które wchodzą w strukturę pięciu gmin, traktować należy jako naruszenie prawa własności, 

chronionego Konstytucją RP i ustawami samorządowymi. Zadziwiające może być to, że zamierza się 

to czynić bez jakiegokolwiek odszkodowania. Mienie gminne nie stanowi własności państwa i żaden 

organ państwowy nie ma prawa pozbawić gmin i członków wspólnot ich majątku, który służy 

ustawicznie wykonywaniu zadań własnych gmin, określonych w ustawach samorządowych. 

Koncepcja Prezydenta miasta sprawi jedynie, że stolica województwa opolskiego pozostanie 

sama, bez sąsiadów i wzajemnego zaufania w przyszłości. Potrzeba rozwoju miasta jest jednak 

bezdyskusyjna. Alternatywnym rozwiązaniem do koncepcji poszerzenia granic miasta Opole jest 

Aglomeracja Opolska, w skład której wchodzi 20 gmin. Aktywna współpraca w ramach Aglomeracji 

pozwoli na właściwy rozwój miasta Opola i Aglomeracji oraz całego województwa. Współpraca  

w ramach tej struktury opartej na dotychczasowym nienaruszalnym modelu podziału terytorialnego 

jest optymalnym rozwiązaniem dla Opola i wszystkich gmin ościennych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Panią Premier o udzielenie odpowiedzi na niżej 

wymienione pytania: 

1. Jakie jest stanowisko Pani Premier w sprawie poszerzenia granic miasta Opole? 

2. Czy zdaniem Pani Premier plany poszerzenia granic miasta Opole nie doprowadzą  

do zapaści finansowej gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Prószków, Komprachcice oraz Turawa? 

3. Czy w przypadku poszerzenia granic Opola miasto nie powinno wypłacić okrojonym 

gminom rekompensaty za utratę majątku oraz inwestycji poczynionych na terenie utraconych sołectw? 

4.  Czy Pani Premier nie obawia się, że przyzwolenie na poszerzenie granic miasta Opole 

polegające na wyrwaniu z gmin sąsiednich najbardziej atrakcyjnych ekonomicznie terenów nie 

przyczyni się do wprowadzenia złej praktyki rozwoju miast?  

    

Z wyrazami szacunku 

 

 

Ryszard Galla 


