
Uchwała Nr XXVII/249/2009 
Rady Gminy Świlcza  

z  dnia  17  lutego  2009 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 Miasta Rzeszowa Nr ORA/OR.IV.0418/9/08 z dnia 14 listopada 2008 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 konsultacji 

z mieszkańcami tych sołectw  

Rada Gminy stanowi się, co następuje: 
  

§ 1. 
 

Mając na względzie fakt, iż jest to już - wobec powtarzających się rokrocznie wniosków 

Prezydenta Miasta Rzeszowa w tym przedmiocie - kolejna opinia w sprawie przyłączenia 

sołectw Bzianka i Rudna Wielka do  Rzeszowa, Rada nie znajduje żadnych podstaw, by 

zmienić swą opinię wyrażoną w uchwale Nr XIV/129/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. 

i podtrzymuje w pełni zawarte w niej, zdecydowanie negatywne stanowisko, co do tego 

przyłączenia podkreślając nadto, iż taka jej opinia jest wyrazem szacunku dla mieszkańców 

tych sołectw, których zdecydowana większość -  w toku przeprowadzonych po raz kolejny 

konsultacji  - wypowiedziała się ponownie przeciwko postulowanej zmianie granic Gminy 

Świlcza (w sołectwie Bzianka: 81,3 %  przeciwko zmianie, 18,7 % za; w sołectwie Rudna 

Wielka - odpowiednio - 80,5 % i 18,6 %); 

Wyrażając negatywną opinię Rada pragnie także podkreślić, iż z punktu widzenia 

koniecznej stabilizacji stosunków terytorialnych i społecznych jednostek samorządu 

terytorialnego w dłuższym przedziale czasu, nie do utrzymania jest taki stan rzeczy, który 

dozwala potencjalnym wnioskodawcom  występować rokrocznie (bez odpowiedniej 

perspektywy czasowej w stosunku do poprzednio złożonego wniosku) z  „roszczeniami 

terytorialnymi”, absorbując tym samym organy i społeczności gmin sąsiednich związanymi 

z tym formalnościami w przekonaniu, że taka polityka wymusi ostatecznie zmianę ich 

stanowiska, a także i to, że w okresie niespełna roku od poprzedniego, negatywnego 

stanowiska Rady Ministrów, w przedmiocie analogicznej zmiany  granic, nie pojawiły się - bo 

też pojawić w tak krótkim czasie się nie mogły - okoliczności jakiejkolwiek bądź natury 

(wyłączywszy, zawsze prawdopodobne, elementy gry typowo politycznej), które 

uzasadniałyby radykalną zmianę stanowiska tego organu w identycznej materii i to w tak 

krótkim czasie. 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


