UCHWAŁA Nr 221/XXXV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie wyra żenia opinii dotycz ącej zmiany granic administracyjnych gminy
Sicienko, wchodzącej 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 związku z przyst ąpieniem Rady Gminy Sicienko do procedury zmiany granic
gminy Sicienko - polegaj ących na włączeniu w granice administracyjne miasta Bydgoszczy
- części obszaru gminy Sicienko, okre ślonego w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały
Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przyst ąpienia
do procedury zmiany granic gminy Sicienko, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka ńcami
ww. gminy, Rada Powiatu Bydgoskiego wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany granic
gminy Sicienko.
§ 2 . Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła niniejsz ą uchwałę w związku z wnioskiem
gminy Sicienko o wyrażenie opinii w sprawie proponowanej zmiany granic gminy Sicienko
okre ślonej w uchwale nr XXXV/222/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic gminy Sicienko.
W konsultacjach spo łecznych przeprowadzonych na terenie gminy Sicienko
w terminie od 3 do 29 sierpnia 2009 r. - na ogóln ą liczbę 7020 uprawnionych
do głosowania - uczestniczy ło 2727 osób, tj. 38,85% uprawnionych do głosowania.
Za zaproponowaną zmianą granic administracyjnych gminy Sicienko opowiedzia ły się 2473
osoby, przeciwko 229, natomiast 24 osoby wstrzyma ły si ę z wyrażeniem opinii. Oddano
również jeden głos nieważny.
Rada Powiatu Bydgoskiego stoi na stanowisku, że wszelkie zdarzenia zachodz ące
między 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. Propozycja bezwarunkowego włączenia w granice administracyjne Bydgoszczy
terenów, wchodz ących obecnie w skład gminy Sicienko, o powierzchni oko ło 65,0386 ha
- jest bardzo wyraźnym gestem na drodze budowania i piel ęgnowania dobros ąsiedzkich
stosunków, tym cenniejszym, że popartym przez znaczn ą część społeczno ści gminy
Sicienko.
Stąd też Rada Powiatu Bydgoskiego wyraża pozytywną opinię wobec wniosku Rady
Gminy Sicienko w zakresie proponowanej zmiany granic.

