UCHWAŁA Nr 68 / XI / 07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyraż enia opinii o propozycji zmiany granic administracyjnych gminy
Osielsko
Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759) oraz w zwi ązku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327) uchwala si ę, co następuje:
1. W związku z uchwałą Nr IV/41/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 czerwca
2007r. w sprawie przyst ąpienia do procedury zmiany granic gminy Osielsko
i przeprowadzenia konsultacji z mieszka ńcami, wyraża się opinię pozytywną w sprawie
proponowanych zmian polegaj ących na włączeniu do granic Gminy Osielsko, so łectwa
Osielsko częś ci obszarów miasta Bydgoszczy okre ślonych w załączniku Nr 1 „a" i „b"
do w/w uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Rada Gminy Osielsko przyst ąpiła do procedury zmiany granic gminy, której celem
jest ustalenie i zmiana granic w taki sposób aby zapewni ć gminie terytorium jednorodne
ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzgl ędniaj ący więzi społeczne, gospodarcze
i kulturowe oraz zapewniaj ący zdolność wykonywania zadań publicznych.
Rada Powiatu Bydgoskiego pozytywnie opiniuje proponowan ą zmianę granic gminy
Osielsko przedstawioną w przedmiotowej uchwale, albowiem uwzgl ędnia ona potrzeby
gminy Osielsko i jej mieszkańców.
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