UCHWAŁA Nr 216/XXXIV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 3 wrze śnia 2009 r.

w sprawie wyra żenia opinii dotycz ącej zmiany granic administracyjnych miasta
Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota i Sicienko, wchodzących w skład
powiatu bydgoskiego

Na podstawie art. 3a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Dz.U. 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, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. 2009r. Nr 92, poz. 753) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. W zwi ązku z przyst ąpieniem Rady Miasta Bydgoszczy do procedury zmian granic
miasta Bydgoszcz polegaj ących na włączeniu w granice administracyjne miasta — cz ęści
obszarów gminy Białe Błota o powierzchni 664,81 ha i gminy Sicienko o powierzchni
124,98 ha, określonych w załącznikach Nr 1 (a,b,c), Nr 2 (a,b,c), Nr 3 (a,b,c), Nr 4 (a,b,c)
do Uchwały Nr XLVIII/705/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Bydgoszczy i przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka ńcami ww. gmin,
Rada Powiatu Bydgoskiego wyra ża negatywną opini ę w sprawie zmian granic miasta
Bydgoszcz.
§ 2 .Wykonanie uchwa ły powierza si ę Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła niniejszą uchwałę w związku z wnioskiem miasta
Bydgoszczy o wyrażenie opinii w sprawie proponowanej zmiany granic mi ędzy miastem
Bydgoszcz a powiatem bydgoskim.
Podj ęcie uchwały poprzedzone zosta ło konsultacjami z mieszka ńcami gmin Białe Błota
i Sicienko. W konsultacjach na terenie gminy Bia łe Błota wzi ęło udział 3146 mieszkańców, tj.
26,34% osób uprawnionych do g łosowania. Z tej liczby — 3126 osób opowiedzia ło się przeciw
proponowanym przez miasto Bydgoszcz zmianom granic; 17 osób opowiedzia ło się za
zaproponowanymi zmianami, jedna osoba wstrzyma ła si ę od głosu. Oddano również dwa głosy
nieważne.
W konsultacjach spo łecznych przeprowadzonych na terenie gminy Sicienko — na ogóln ą liczbę
7020 uprawnionych do g łosowania w konsultacjach uczestniczy ło 2727 osób, tj. 38,85%
uprawnionych do g łosowania. Za utrzymaniem dotychczasowych granic administracyjnych
opowiedziały się 2684 osoby przeciwko 36, natomiast 5 osób wstrzyma ło się z wyrażeniem opinii.
Oddano równie ż dwa głosy nieważne.
Jednostronne działania miasta Bydgoszcz, jako wnioskodawcy, podj ęte bez żadnych
rozmów z władzami samorządowymi - czynione s ą wbrew woli gmin i powiatu bydgoskiego
i stanowią zaprzeczenie idei samorz ądno ści, która budowana przez gminy doprowadzi ła
do wykształcenia modelu funkcjonowania, zapewniaj ącego skuteczne dzia łanie dla dobra lokalnych
społeczno ści. Proponowane przez Rad ę Miasta zmiany granic s ą wyraźnie niekorzystne dla gmin,
bowiem obejmuj ą aneksj ę przez gminę Bydgoszcz najbardziej warto ściowych terenów,
co doprowadzi do pozbawienia gmin znacznych wp ływów do lokalnych bud żetów.
W świetle powy ższego Rada Powiatu Bydgoskiego stwierdza, że jednostronna decyzja
władz miasta, wypacza idee samorz ądno ści, stanowi niezrozumiałą praktykę w demokratycznym
państwie i pozostaje w sprzeczno ści z konstytucyjn ą gwarancj ą samodzielno ści gmin.
Rada Powiatu Bydgoskiego stoi na stanowisku, że wszelkie zdarzenia zachodz ące mi ędzy
władzami samorz ądowymi Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego oraz gmin z naszego terenu winny
łączyć nas, a nie dzieli ć w budowaniu lepszych warunków rozwoju ca łego regionu. Natomiast
wszczęcie przez miasto Bydgoszcz procedury zmiany granic spowoduje roszczenia terytorialne
gmin wobec miasta. W tej sytuacji, gdy z ka żdą ościenną gminą graniczą takie „dyskusyjne"
tereny, wniosek miasta mo że spowodować rozbudzenie dawnych dyskusji roszczeniowych
i utwierdzenie się lokalnych spo łeczno ści w przekonaniu o „wykorzystywaniu" gmin przez
silniejsze miasto. Intencj ą Radnych Powiatu jest utrzymanie dobros ąsiedzkich stosunków
i wykorzystanie wspólnych mo żliwości i środków na popraw ę infrastruktury drogowej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, komunikacyjnej oraz rozwój o światy, kultury, które s łużą
mieszkańcom niezale żnie od przebiegu granic administracyjnych.
Stąd też Rada Powiatu Bydgoskiego wyra ża negatywn ą opinię wobec wniosku Rady Miasta
Bydgoszcz w zakresie zmiany granic.

