UCHWAŁA NR 41/V/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany granicy terytorialnej Gminy Węgliniec
Na podstawie art. 4b ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013.r
poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Podtrzymując wolę zmiany granic terytorialnych Gminy Węgliniec wyrażoną w Uchwale Rady Miejskiej
Węglińca nr 544/XXVI/13 z dnia 27.08,2013 r. zarządza się ponowne wystąpienie do Ministra Administracji
i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy terytorialnej
pomiędzy Gminą Węgliniec a Miastem Gozdnica.
2. Zmiana granicy obejmować będzie przysiółek Dębówek położony w gminie Węgliniec przy granicy
z miastem Gozdnica i polegać będzie na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Ruszów, gminy Węgliniec, powiatu
zgorzeleckiego w województwie dolnośląskim i włączeniu do obrębu ewidencyjnego miasta Gozdnica, powiatu
żagańskiego w województwie lubuskim .
3. Wnioskowana zmiana dotyczyć będzie obszaru gminy Węgliniec o łącznej powierzchni 4,37 ha
stanowiącego całość działek gruntu o numerach ewidencyjnych 50/2146 i 50/2147 oraz części działki 50/2148
o powierzchni 4 ha przylegającej do granicy województwa i ograniczonej drogą gruntową wraz z jej powierzchnią.
§ 2.
Przyjmuje się aktualność opinii w sprawie zmiany granic odpowiednich samorządów objętych wnioskiem.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak
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Uzasadnienie
Realizując wniosek mieszkańców przysiółka Dębówek o przyłączenie obszaru przysiółka do miasta Gozdnica
ponownie przedkłada się wniosek o zmianę granic gminy. Poprzedni wniosek złożony Radzie Ministrów za
pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.03.2014 r. z powodu niespełniania art. 203§ 2 Kodeksu
Wyborczego, w myśl którego dokonywanie zmian granic powiatów pociągających za sobą zmiany granic okręgów
wyborczych jest niedopuszczalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Sejmu, jak i w okresie od
zarządzenia wyborów w razie skrócenia kadencji Sejmu aż do dnia stwierdzenia ważności wyborów został
negatywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborcza. Ze względu, iż treść i zakres ponownego wniosku
jest tożsama z wnioskem z dnia 26.03.2014 r. przyjmuje się aktualność uzyskanych wymaganych przepisem art. 4b
ustawy o samorządzie gminnym opinii samorządów objętych wnioskiem oraz innych wymaganych dokumentów.
Argumentacja i uzasadnienie wniosku złożonego przez mieszkańców przysiółka Dębówek jest w pełni zasadna
i tym samym wymaga realizacji. Realizując ustawowy obowiązek Rada Miejska podejmuje rozstrzygnięcie
w szczegółowości jak w niniejszej uchwale.
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