
UCHWAŁA NR XVI/122/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na 
wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i włączeniu go do miasta Opola

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/109/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 
stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków, polegającej na 
wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i włączeniu go do miasta Opola, Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków opiniuje się negatywnie zmianę granic 
Gminy Prószków, polegającą na wyłączeniu obszaru sołectwa Winów z Gminy Prószków i jego włączeniu do 
miasta Opola, stosownie do uchwały Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji.

§ 2. 

Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Prószkowie stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast protokół 
z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 3 marca 2016 r.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Prószkowie opiniuje negatywnie proponowaną zmianę granic Gminy Prószków, polegającą na
wyłączeniu obszaru sołectwa Winów z granic Gminy Prószków i włączeniu go do granic Miasta Opola.

I. Wyniki konsultacji społecznych.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2015 roku nr OR-I.0110.7.2015 w sprawie
podjęcia działań celem wyrażenia przez Radę Miejską w Prószkowie opinii w przedmiocie wyłączenia
obszaru sołectwa Winów z granic Gminy Prószków i włączenia go do granic Miasta Opola, w dniach od 8
lutego 2016 roku do 22 lutego 2016 roku przeprowadzono z mieszkańcami Gminy Prószków konsultacje
społeczne w sprawie proponowanej zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu obszaru
sołectwa Winów z Gminy Prószków i włączeniu go do Miasta Opola. Konsultacje społeczne zostały
przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych i miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy jest
Pani/Pan za zmianą granic Gminy Prószków, polegającą na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i
jego włączeniu do Miasta Opola?”, poprzez zaznaczenie swej odpowiedzi w odpowiedniej rubryce „JESTEM
ZA”, „JESTEM PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Liczba mieszkańców Gminy Prószków uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych wynosi 7295 z
czego udział w konsultacjach społecznych wzięło 3204 mieszkańców Gminy Prószków. Łączna ilość głosów
ważnie oddanych wyniosła 3149. Frekwencja w konsultacjach społecznych wyniosła 43,92%..

Z ważnie oddanych głosów przeciwko wyłączeniu z Gminy Prószków obszaru sołectwa Winów
i włączeniu go do granic Miasta Opola opowiedziało się 2949 mieszkańców Gminy Prószków biorących
udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 93,64% .

Z ważnie oddanych głosów za wyłączeniem z granic Gminy Prószków obszaru sołectwa Winów
i włączeniem go do granic Miasta Opola opowiedziało się 133 mieszkańców Gminy Prószków biorących
udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 4,22 %.

Z ważnie oddanych głosów liczba mieszkańców Gminy Prószków, którzy wstrzymali się od zabrania głosu
wyniosła 67, co stanowi 2,13 %.

W konsultacjach społecznych oddano 55 nieważnych ankiet, co stanowi 1,72 % mieszkańców Gminy
Prószków biorących udział w konsultacjach społecznych.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych nie pozostawiają jakichkolwiek wątpliwości, co do
negatywnej opinii mieszkańców w kwestii zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu
obszaru Winowa z Gminy Prószków i jego włączeniu do Miasta Opola. Co więcej, ich jednoznaczny wynik
oraz uzyskana frekwencja, stanowi o wysokim stopniu integracji społeczności lokalnej. Tak wysoka
frekwencja w konsultacjach społecznych stanowi istotny sukces, porównując ją chociażby z wyborami
samorządowymi, w których frekwencja wyniosła 35%. Świadczy ona niezbicie o odpowiedzialności
mieszkańców Gminy Prószków za losy swej Małej Ojczyzny oraz chęci współdecydowania o kształcie
wspólnoty, którą latami w trudach budowali.
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WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI W DNIACH 8.02. DO 22.02.2016 R.

Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 2



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 3



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 4



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 5



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 6



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 7



Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 8



Wynik konsultacji nie budzi żadnego zaskoczenia, gdyż na długo przed rozpoczęciem konsultacji mieszkańcy
Gminy Prószków wyrażali swój sprzeciw w odniesieniu do planów wyłączenia sołectwa Winów z Gminy
Prószków i włączenia go do Miasta Opola. W tym miejscu należy wspomnieć o protestach mieszkańców
przeciwko wyłączeniu Winowa z Gminy Prószków, które przyjmowały różne formy: obwieszania
transparentami swoich domów, manifestacjami w centrum Opola przeciwko planom Prezydenta Miasta Opola,
petycjami do Prezydenta Miasta Opola i Wojewody Opolskiego by nie odbierać Winowa Gminie Prószków.

Uzyskany w konsultacjach społecznych wynik potwierdza, iż mieszkańcy Gminy Prószków są zadowoleni z
poziomu życia jaki oferuje im Gmina. Jednocześnie, wynik ten jest dowodem na to, iż mieszkańcy Gminy
Prószków świadomi są również skutków i zagrożeń, jakie niesie za sobą wyłączenie obszaru sołectwa Winów
z granic Gminy Prószków i włączenie go do Miasta Opola. W tym zakresie, mieszkańcy nie dostrzegają
jakichkolwiek korzyści, a tym bardziej perspektyw związanych z planowaną przez władze Opole zmianą
granic Miasta, kosztem ich Gminy. Uważają bowiem, iż po kilku latach tereny obszaru sołectwa Winów staną
się głębokimi, zacofanymi peryferiami Miasta, co zauważyć można zarówno na przykładzie dzielnic Opola,
jak i na podobnych przykładach z całego kraju. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż po przyłączeniu sąsiednich
miejscowości, dla Miasta Opola priorytetem będzie centrum Miasta. Wydatki i inwestycje dotyczące
przyłączonych obszarów spychane zaś będą na dalszy plan lub odkładane w nieskończoność.
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II. Informacje o Gminie Prószków.

Gmina Prószków została utworzona 1 stycznia 1973 roku. Wówczas jej powierzchnia liczyła 12 860 ha i
obejmowała następujące wsie: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota
Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Wójtowa Wieś, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie,
Złotniki, Źlinice. W 1975 roku gmina Prószków została pomniejszona o obszar wsi Wójtowa Wieś, który
wszedł w granice Miasta Opola. Obecnie Gminę Prószów tworzy Miasto Prószków oraz 14 sołectw:
Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia,
Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice. Gmina Prószków leży w środkowej
części Województwa Opolskiego, granicząc z Miastem Opole, Gminą Biała, Gminą Komprachcice, Gminą
Korfantów, Gminą Krapkowice, Gminą Strzeleczki, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice.

Z uwagi na dobro mieszkańców, Gmina Prószków wykorzystując swoje położenie geograficzne, możliwości
oferowane przez Unię Europejską stała się członkiem Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszenia Euroregionu
Pradziad oraz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Gmina Prószków jest gminą miejsko-wiejską, której obszar obejmuje 181 km2. Struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru Gminy składa się z następujących, głównych komponentów:
1. terenów otwartych, w tym:

a) obszarów lasów, skoncentrowanych w południowej części Gminy, stanowiących cześć Borów
Niemodlińskich,

b) obszarów rolniczych,
c) obszarów zieleni urządzonej,

2. obszarów zabudowy,
3. obszarów eksploatacji surowców mineralnych kopalni Folwark, położonych w północnej części gminy.

Obszary otwarte, stanowią trzy odrębne grupy, od lasów na południu gminy, poprzez obszary z przewagą
gruntów rolnych na wysoczyźnie, obejmującej przeważającą część powierzchni Gminy, skończywszy na
terenach doliny Odry we wschodniej części obszaru. Warunki naturalne Gminy Prószków, charakteryzujące
się wysokim udziałem użytków rolnych i leśnych w ogólnej powierzchni Gminy przesądzają o jej typowo
rolniczym charakterze.

Zabudowa obszaru Gminy Prószków tworzy zwarte układy przestrzenne, rozwinięte wokół historycznych
centrów wsi typu ulicowego i owalnicowego. W północnej części Gminy tworzą one ciągi zabudowy wzdłuż
osi drogi wojewódzkiej Nr 414 oraz drogi krajowej Nr 45. Na osi dzisiejszej drogi wojewódzkiej Nr 414,
prowadzącej z Prószkowa w kierunku Opola, osadzony jest Winów wraz ze Złotnikami, Chrząszczycami i
Górkami. Sołectwa te zachowując część swojego historycznego rozplanowania, stanowiąc zwartą grupę
miejscowości, tworzącą pasmo zabudowy w północno-zachodniej części Gminy. Również dotychczasowe
przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu sołectwa Winów jest pochodną jego kształtowanego
historycznie procesu rozwoju przestrzennego. Część obszaru utrzymała do dnia dzisiejszego swoje pierwotne
funkcje, dotyczy to przede wszystkim terenów otwartych (gruntów wykorzystywanych rolniczo, terenów w
dolinie Odry, terenów zieleni urządzonej) czy części terenów zabudowy (ukształtowanych historycznie
centralnych części obszarów zainwestowanych). Winów rozwija się wzdłuż istniejących dróg i cechuje go
skupienie zabudowy wzdłuż głównych, ustalonych historycznie ciągów komunikacyjnych. Przeważa
zabudowa niska, zagrodowa i jednorodzinna. Sołectwo Winów dysponuje najlepszym w obszarze całej Gminy
Prószków dostępem do podstawowych usług w porównaniu z innymi miejscowościami, co w znacznym
stopniu przesądza o jego atrakcyjności dla lokalizacji zabudowy i podejmowania decyzji o zamieszkiwaniu.
Analiza wydawanych w ostatnich latach pozwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy pozwala
na potwierdzenie opisanych wyżej tendencji rozwoju przestrzennego tego obszaru Gminy. Na tle sołectwa
Winów, pozostałe miejscowości odgrywają mniejszą rolę jako miejsca zamieszkiwania. Niezależnie od
powyższego, miejscowość zachowuje nadal swój wiejski charakter z udziałem zabudowy zagrodowej czy
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. Rolnicza przestrzeń produkcyjna pozostaje zatem dominującym
elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru sołectwa Winów, obejmując swoim zasięgiem
łącznie 71% jej powierzchni. Dominującym typem użytków są grunty orne klas I-III, obejmujące ok. 49 %
całkowitej powierzchni obszaru wykorzystywanego rolniczo. Produkcja rolnicza, mimo znaczących zmian
następujących zarówno w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gminy, jak i w strukturze zatrudnienia czy
prowadzonego profilu produkcji, pozostaje jedną z wiodących funkcji tego obszaru. Część obszaru rolniczej
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Tereny zabudowane (mieszkaniowe, przemysłowe, rolne zabudowane,
zurbanizowane, rekreacyjno wypoczynkowe)

30,9000

Tereny lasów, zadrzewień, łąk, pastwisk, nieużytków, rola, sady 197,572

Pozostałe (w tym tereny różne wody, drogi) 50,0400

278,5120

Tereny gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne klas I-III 97,6800

Tereny pozosyałych gruntów rolnych 99,892

tereny lasów zadrzewień łąk pastwisk nieużytków, rola, sady
197,5720

przestrzeni produkcyjnej ulega w ostatnich latach zawężeniu kosztem terenów nowo powstające zabudowy
mieszkaniowej, niemniej utrzymuje wiodącą pozycję w strukturze przestrzennej obszaru sołectwa Winów.

Wykres 1. Zestawienie gruntów wsi Winów wg użytków.

Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie

Wykres 2. Tereny rolne wsi Winów z uwzględnieniem gruntów klasy I-III.

Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie

Tabela 1. Zestawienie gruntów wg użytków.

Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie

Tabela 2. Tereny rolne z uwzględnieniem gruntów klasy I-III.

Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie
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L.p. Data
uchwalenia Numer Uchwały Opis obszaru

Boguszyce i Źlinice

1. 2012-05-24 XVIII/134/2012 MPZP wsi Boguszyce i Źlinice

Chrząszczyce

2. 2011-06-30 VIII/64/2011 Obręb Chrząszczyce

Chrzowice

3. 2004-02-17 XVII/119/2004 Obręb Chrzowice

Teren górniczy „Opole-Folwark I”

4. 2005-12-07 XXXVIII/322/2005 Opole Folwark I: w zakresie zmiany przebiegu obwodnicy drogowej wsi Chrzowice

5. 2002-06-24 XLI/361/2002 Obręb Opole-Folwark I

Folwark

6. 2002-06-24 XLI/362/2002 Obręb Folwark

Górki

7. 2007-05-31 VIII/67/2007 Obręb Górki: obszar działki o numerze ewidencyjnym 1016/215 oraz część działki o
numerze ewidencyjnym 744/214

8. 2015-09-17 X/69/2015 Obręb Górki: tereny istniejącego zainwestowania tej miejscowości, tereny
przeznaczone pod rozwój ogrodnictwa

8. 2001-09-24 XXXI/291/2001 Obręb Górki: tereny istniejącego zainwestowania tej miejscowości, tereny
przeznaczone pod rozwój zainwestowania oraz tereny użytków rolnych położonych w
bezpośrednim otoczeniu

Jaśkowice

9. 2002-04-29 XL/349/2002 Obręb Jaśkowice: tereny istniejącego zainwestowania tej miejscowości, tereny
przeznaczone pod rozwój zainwestowania oraz tereny użytków rolnych położonych w
bezpośrednim otoczeniu.

Ligota Prószkowska

10. 2002-10-07 XLIII/381/2002 Obręb Ligota Prószkowska

Nowa Kuźnia

11. 2003-09-01 X/69/2003 Obręb Nowa Kuźnia

Prószków

12. 2008-02-08 XVIII/136/2008 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków – rejon
ulicy Daszyńskiego

13 2015-09-17 IX/61/2015 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

13. 2007-04-26 VII/63/2007 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków – działka Nr

W konsekwencji uznać należy, iż uwarunkowania naturalne i historyczne sołectwa Winów determinują
brak możliwości utworzenia spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z Miastem Opolem.
Proponowany do przyłączenia teren nie jest bowiem zurbanizowany w stopniu pozwalającym na jego
włączenie do Miasta. Wielkomiejskość tworzy się bowiem przez gęstą zurbanizowaną zabudowę, a nie
przez włączenie rozległych rolniczo terenów o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej, a z taką sytuacją
będziemy mieć tak naprawdę do czynienia przy realizacji projektu zmiany granic Opola.

Stan ładu przestrzennego na obszarze Gminy Prószków nie budzi większych zastrzeżeń. Gmina dysponuje
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości Gminy w
granicach ich terenów zabudowanych. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
porządkują układ drogowy obszaru, a nowa zabudowa powstaje w nawiązaniu do elementów tego układu.
Odmiennie w tym zakresie kształtuje się zaś stan ładu przestrzennego w Opolu. Brak planów
zagospodarowania przestrzennego w stolicy województwa powoduje, iż zablokowanych jest wiele terenów,
które mogłyby zostać przeznaczone pod inwestycje.
Obecnie dla obszaru sołectwa Winów obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Winów – przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Prószkowie Nr XXXI/290/2001 z dnia
24 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Winów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 867). W związku ze znaczną dynamiką zmian
zachodzących w przestrzeni na opisywanym obszarze, wyżej wskazany plan stracił na aktualności. Stąd też
tereny położone w miejscowości Winów objęto uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr X/71/2015 Z
dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Winów. Intencją podjęcia uchwały jest przyjęcie dla obszaru zabudowy sołectwa
Winów dokumentu, którego zapisy ułatwią inwestowanie.

Tabela 3. Zestawienie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
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1443/5, przy ulicy Partyzanckiej

14. 2007-04-26 VII/62/2007 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków- rejon
Rudnickiej i Zielonej

15. 2006-04-27 XLII/360/2006 zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków

16. 2000-12-27 XXIII/220/2000 Obręb Prószków

Przysiecz

17. 2000-10-16 XX/199/2000 Obręb Przysiecz

Winów

18. 2007-04-26 VII/61/2007 Obręb Winów: obszar zawarty pomiędzy: granicą administracyjną wsi – zachodnią granicą
działek nr 1758/35, 1757/35, 1746/35, 1747/35, 1748/35 – ulicą Polną i wschodnią granicą

działki nr 1116/35

19. 2006-06-08 XLIII/369/2006 Obręb Winów: obszar działek o numerach ewidencyjnych 1499/1 i 1514/1

20. 2001-09-24 XXXI/290/2001 Obręb Winów: tereny istniejącego zainwestowania tych miejscowości, tereny
przeznaczone pod rozwój zainwestowania oraz tereny użytków rolnych położonych w

bezpośrednim otoczeniu

Zimnice Małe

21. 2011-06-30 VIII/63/2011 Obręb Zimnice Małe

Zimnice Wielkie

22. 2001-08-30 XXX/276/2001 Obręb Zimnice Wielkie

23 2015-09-17 X/70/2015 Obręb Zimnice Wielkie – tereny przemysłowe

Zimnice Małe i Zimnice Wielkie

23. 2007-05-31 VIII/68/2007 MPZP dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno - usługowych w obrębie wsi
Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków

Złotniki

24. 2011-09-29 X/71/2011 Obręb Złotniki

Linia elektroenergetyczna Groszowice - Hermanowice

25. 2012-10-11 XXI/163/2012 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa
napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice -

Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków

Źródło: Urząd Miejski w Prószkowie

Sołectwo Winów leży, na wzgórzu o wysokości ok. 194 m.n.p.m., które jest najwyższym punktem
widokowym w okolicach Opola. W miejscu tym, jak głosi tradycja, w pogańskich jeszcze czasach miał być
„Święty Gaj”. Nie ma jednak pewności kiedy na wzgórzach nadodrzańskich posadowiony został Winów.
Pierwsze informacje o tej miejscowości pojawiają się w źródłach pisanych z 1412 roku. Przy tej dacie pojawia
się dziedziczny właściciel Winowa – Mathias Schan von Gorzicz. Wskazuje to, iż z pewnością wzgórze już o
wiele wcześniej było zamieszkałe i miało swoje znaczenie, skoro było określane dobrem dziedzicznym.
Dzisiejsza nazwa zdaje się wskazywać zaś na istniejącą tu kiedyś uprawę winorośli, do której w dzisiejszych
czas mieszkańcy znów starają się powrócić.

Aktualne życie społeczne mieszkańców Winowa oraz całej Gminy Prószków sięga zatem wielowiekowej
tradycji i opiera się na więziach społecznych mających charakter względnie stałych zależności i stosunków,
cechujących się licznymi powiązaniami rodzinnymi, znajomości i wspólnym losem. Czynnikiem łączącym
mieszkańców Gminy Prószków jest niezatarta świadomość przynależności do Małej Ojczyzny oraz poczucie
wspólnoty interesów i wartości, co potwierdziły w sposób niebudzący wątpliwości wyniki konsultacji
społecznych. Dały one bowiem wyraz identyfikacji działań i przekonań niemalże wszystkich mieszkańców
Gminy Prószków działających w obronie wspólnego dobra i tożsamości.

Jedność oraz poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy Prószków, wyraża się na wielu płaszczyznach. Wyniki
osiągnięte w ramach konsultacji społecznych są zaś jednym z licznych tego przykładów. W szczególności
podkreślenia wymaga fakt istnienia szczególnych więzi społecznych w Gminie Prószków, opartych na
tradycjach związanych z działalnością organizacji mających typowo wiejski charakter, takich jak Gminne
Zrzeszenie LZS, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Odnowi Wsi. Ponadto, na terenie
Gminy działa 12 kół DFK oraz 3 orkiestry dęte. Zaś na terenie samego sołectwa Winów działa Rada Sołecka,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Winowa, Koło DFK oraz Ruch Rodzin Szensztackich. Społeczność
lokalna Gminy organizuje liczne festyny sołeckie i rodzinne, spotkania, kiermasze, itp. W Winowie, tak jak i
innych sołectwach Gminy Prószków, pielęgnuje się dawne zwyczaje w postaci wodzenia niedźwiedzia,

Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 13



odchodów dożynek, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, spotkania wigilijne. Ponadto, w 2006 roku powrócono w
Winowie do starych tradycji i założono Winowską Winnicę, która jest pielęgnowana wyłącznie przez
mieszkańców. Co roku pod koniec sierpnia w Winowie odbywa się zbiór winogron, połączony z festynem
„Winowskie Winobranie”. W Gminie Prószków organizowane są również imprezy o zasięgu regionalnym,
takie jak Dni Prószkowa, Prószkowska Parada Orkiestr, Rosenmontag. Powyższe wskazuje, iż mieszkańcy
Gminy Prószków, w tym sołectwa Winów, to społecznicy, którzy są inicjatorami i realizatorami projektów
wzmacniających poczucie tożsamości, dzięki którym na przestrzeni lat ożywiło się życie wspólnotowe i
współpraca mieszkańców oraz organizacji działających w sołectwach. Silne poczucie wspólnoty istniejące w
ramach Gminy Prószków oraz styl życia wyznaczony pielęgnowaniem dawnych tradycji przez mieszkańców
sołectwa Winów uniemożliwi zaś mieszkańcom Winowa pełną asymilację z mieszkańcami stolicy
województwa, którym obce są zwyczaje kultywowane przez mieszkańców Winowa.

Ponadto, w sołectwach powstały świetlice wiejskie z salami szkoleniowymi i komputerowymi – tzw. domy
mieszkańców, będące miejscem spotkań społeczności wiejskiej, które są dobrze wykorzystywane i aktywnie
działają na rzecz mieszkańców. W Gminie Proszków rządzono również „centra wsi” - z funkcją plenerowych
spotkań integracyjnych. Podjęto liczne i wielokierunkowe działania poprawiające infrastrukturę społeczną i
techniczną. Projekty te realizowano zaś zgodnie z zasadami funkcjonowania społeczeństwa aktywnego i
obywatelskiego, poszukującego i pozyskującego wiedzę niezbędną dla dobrego rozwoju lokalnego. Projekty
te zaś realizowano głównie w ramach Programu Odnowy Wsi, do którego należy 13 sołectw Gminy
Prószków. Przyłączenie Winowa do Opola uniemożliwi zaś lokalnej społeczności dalszą poprawę jakości
życia w duchu zainicjowanych zmian, mimo licznych osiągnięć na tym polu. Niekwestionowanym sukcesem
okazało się bowiem zdobycie przez Winów w 2006 roku trzeciego miejsca w konkursie „Najpiękniejsza Wieś
Opolska”. Winów otrzymało również wyróżnienie w konkursie „Nowej Trybuny Opolskiej” pod nazwą
„Róbmy Swoje”. Regularnie też dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Winowa, sołectwo
Winów zdobywa granty na rzecz wsi, biorąc udział w konkursach organizowanych przez UMWO oraz
Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie”. Jak wskazuje powyższe, Winów od lat wyróżnia się ładem
przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich wnętrz i obejść oraz wysokim standardem przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy ze wsparciem samorządu Gminy Prószków oraz pracą własnych rąk zmienili i nadal zmieniają
swoje najbliższe otoczenie, czyniąc je miejscem pięknym, a przede wszystkim przyjaznym do pracy i
zamieszkania.

Osiągnięcia lokalnej społeczności w tym zakresie próbują zaś „nieodpłatnie” wykorzystać władze Opola,
starając się pozyskać atrakcyjne dla mieszkańców Opola tereny mieszkaniowe. Wyłączenie obszaru sołectwa
Winów z Gminy Prószków prowadzić zaś będzie nieuchronnie do zaprzepaszczenia sukcesów osiągniętych
przez lokalne społeczeństwo obywatelskie. Jest to bowiem niewątpliwie miejscowość sukcesu, która dzięki
oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu samorządu gminnego realizuje zadania publiczne oparte
na autentycznym, odpowiedzialnym partnerstwie. Takiej współpracy i pomocy nie jest zaś w stanie zapewnić
Miasto Opole. Władze Opola uświadomiły to miejscowej ludności w toku procedury prowadzącej do
planowanej zmiany granic Miasta Opola, kiedy to dano jawny wyraz lekceważenia głosów mieszkańców
sąsiednich sołectw, a nawet własnych mieszkańców, manifestując na łamach mediów jedynie formalny
charakter konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami, będących w ocenie władz jedynie
elementem wniosku w sprawie zmiany granic Miasta Opola. Ponadto, pozbawiono wszystkich
zainteresowanych procedurą zmiany granic Miasta Opola, jakichkolwiek informacji w tym zakresie. Nie
przedstawiono żadnych analiz korzyści i zagrożeń wynikających ze zmiany granic, nie podjęto rzeczowej i
merytorycznej dyskusji, dialogu, ani jakiejkolwiek próby współpracy. To wszystko utwierdza społeczność
Gminy Prószków w przekonaniu, iż władze samorządowe Opola odbiorą mieszkańcom Winowa możliwość
decydowania o ich otoczeniu, lekceważąc ich w ramach ewentualnej, powiększonej wspólnoty. Taka postawa
władz w demokratycznym państwie prawnym jest niewłaściwa. Decyzje nie mogą być bowiem podejmowane
na zasadzie „ja tu rządzę”, z odebraniem głosu mieszkańców. Działania takie stoją bowiem w sprzeczności z
zasadami samorządności i nie zasługują na usankcjonowanie prawne.
Gmina Prószków stanowi bardzo atrakcyjny teren. Sukces wspólnoty lokalnej udało się zaś osiągnąć dzięki
osobistemu zaangażowaniu mieszkańców Gminy, przywiązanych do ich Małej Ojczyzny oraz lokalnym
władzom samorządowym, zaangażowanym w podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców. Wskutek tego
powstała Gmina, która osiągnęła wysoki stopień rozwoju, czego wyrazem są prowadzone na jej terenie
inwestycje.

Gmina Prószków dysponuje własnym, niezależnym ośrodkiem obsługi lokalnej z wykształconym centrum
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usługowym skupiającym obiekty usług publicznych (Urząd Miejski, ośrodek zdrowia, ośrodek kultury i
sportu, bank oraz reprezentatywne obiekty gastronomiczne, supermarket „Centro”, Galeria „Centro”, sklep
„Biedronka” oraz sieć sklepów, począwszy od piekarni, poprzez masarnie, konfekcję, artykuły ogrodnicze,
budowlane oraz rolnicze), usytuowane centralnie na obszarze Gminy i posiadające dogodne połączenia ze
wszystkimi jednostkami osadniczymi. Daje to mieszkańcom możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb
lokalnej społeczności oraz załatwienia wszelkich niezbędnych spraw na miejscu.

Teren Gminy Prószków przecinają dwie drogi krajowe Opole - Racibórz - Czechy oraz Opole - Prudnik -
Czechy oraz droga międzynarodowa A4 (Medyka - Berlin). Drogowy układ komunikacyjny w Gminie
Prószków umożliwia zatem dojazd do najważniejszych miejsc nie tylko w województwie, ale i w całej
Europie. Sieć dróg gminnych i osiedlowych umożliwia zaś mieszkańcom swobodny i niekrępowany dojazd do
ich miejsc zamieszkania, jak również wszystkich punktów na obszarze całej Gminy. Wszystkie miejscowości
w Gminie Prószków są również bardzo dobrze skomunikowane z dotychczasowym ośrodkiem władzy
lokalnej. Zmiana zaś granic Miasta Opola bez wątpienia doprowadzi do ogólnego chaosu komunikacyjnego,
utrudniając mieszkańcom załatwienie wszelkich spraw urzędowych, którzy chcą załatwić swoje sprawy w
Urzędzie będą zmuszeni do stania w niekończących się korkach w mieście.
Na obszarze Gminy realizowane są przewozy pasażerskie. Przewozy gminne na trasie Prószków-Nowa Kuźnia
oraz Prószków - Zimnice Małe – Zimnice Wielkie – Źlinice – Boguszyce – Chrzowice - Folwark zapewnia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Natomiast przewozy na trasie Opole-Prószków,
Prószków-Prudnik, Prószków-Krapkowice realizowane są przez Opolskie PKS S.A. oraz Arriva Sp. z o.o.
O/Kędzierzyn-Koźle.

Gmina Prószków posiada bogatą ofertą przyrodniczą, zabytkową i rekreacyjną. Zielone płuca Gminy to Bory
Niemodlińskie, które służą zarówno rekreacji, jak i pozyskiwaniu drewna. Dumą gminy jest Arboretum,
stanowiące część byłego Królewskiego Instytutu Pomologicznego. Wśród licznych zabytków Gminy
Prószków wskazać można przede wszystkim: zamek rodu Prószkowskich, kościół św. Jerzego, były kościół
ewangelicki wraz z plebanią i cmentarzem, budynek po byłym browarze Krombholza. Na bogatą ofertę
turystyczną Gminy Prószków składają się zaś: kompleks hotelowy ARKAS, Pensjonat „Pod Bobrem”,
gospodarstwa agroturystyczne, liczne restauracje oraz pizzerie. Miejsca służące do rekreacji to przede
wszystkim parki, ścieżka zdrowia oraz dwa boiska wielofunkcyjne z pełnym zapleczem infrastruktury
sportowej.

Gmina Prószków może się również poszczycić własną bazą rekreacyjno-sportową. W ramach działania
„Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach zadania: „Utworzenie lokalnego
miejsca rekreacji sportu w Źlinicach poprzez przebudowę boiska wraz z remontem boiska do piłki nożnej
oraz rozbudowę remizy strażackiej o budynek socjalno-bytowy” zmodernizowano obiekt sportowy w
Źlinicach. W ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Prószkowie wybudowało nowy kompleks
sportowy – boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne oraz zmodernizowano szatnię. Obiekt
sportowy w Prószkowie posiada boisko trawiaste, boisko sztuczne, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe,
szatnię, siłownię zewnętrzną.

Szczególnie istotne znaczenie w Gminie Prószków odgrywa Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie (OKiS).
Jest to instytucja kultury, wykonująca zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
Podstawowym celem i zadaniem OKiS jest zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z dóbr
kultury oraz stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji. W OKiS działają liczne kluby, organizacje,
zespoły, w tym Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”, Gminna Orkiestra Dęta, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta „Kaprys”, Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy”, Klub Wokalisty, Szkółka piłkarska dziewcząt
i chłopców, Szkółka tenisa ziemnego, Grupa sportowa 35+, Kółko plastyczne, Muzeum Kowalstwa, Kółko
teatralne, Młodzieżowy klub wędkarski, Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce, Grupa mażoretek Prószków. W
OKiS odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych,
instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych, nauka śpiewu, aerobic, zajęcia rekreacyjno – sportowe,
fitness, zumba oraz imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje oraz prelekcje. Przy OKiS w ramach
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano zadanie pod nazwą „Modernizacja parku rekreacji przy
OKIS w Prószkowie” w ramach którego wybudowano park z nowoczesnym placem zabaw, ścieżkami do
spacerów, miejscami odpoczynku oraz fontanną. Natomiast, w latach 2016-2017 planowana jest
termomodernizacja budynku OKIS w Prószkowie z przebudową sali widowiskowej, której wartość inwestycji
wynosi około 2 000 000,00 zł. Na ten cel, Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie w ramach
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Aglomeracji Opolskiej.

Gmina Prószków dysponuje zatem własną bazą rekreacyjną i infrastrukturą turystyczną, dostępną dla każdego
i pozwalającą w pełni zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. Stworzone przez Gminę tereny rekreacyjne
niewątpliwie odzwierciedlają nowoczesne tendencje w zakresie wypoczynku i rekreacji, służąc miejscowej
ludności nie tylko do regeneracji sił, lecz również do budowania poczucia wspólnoty oraz więzi sąsiedzkich w
oparciu o wspólne spędzenia czasu. Gmina Prószków wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich
mieszkańców stworzyła liczne, mniejsze lub większe ośrodki sportu i rekreacji. Takiej możliwości w żadnym
razie nie zapewni mieszkańcom Winowa Miasto Opole. Kwestie te pozostają bowiem na marginesie
zainteresowania władz Miasta, skłonnych do bardziej prestiżowej inwestycji.

Gmina Prószków posiada także bogatą ofertę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dla dzieci. Począwszy
od żłobka zlokalizowanego w Przysieczy, poprzez przedszkola w Górkach, Złotnikach, Prószkowie, Ligocie
Prószkowskiej, Zimnicach Wielkich, Zimnicach Małych oraz Boguszycach, szkoły podstawowe mieszczące
się w Złotnikach, Prószkowie, Ligocie Prószkowskiej, Zimnicach Wielkich oraz Boguszycach, dwa gimnazja
w Prószkowie oraz jedno w Zimnicach Wielkich, zapewniające dzieciom i młodzieży najwyższy standard oraz
liceum sportowe, kształcące adeptów piłki nożnej.

Znaczne środki finansowe Gmina Prószków przeznaczyła w ubiegłych latach na edukację dzieci,
modernizując szkoły. W ramach programu „Radosna szkoła” doposażone zostały szkoły podstawowe w place
zabaw. Zbudowano również parkingi przy przedszkolach publicznych w Prószkowie i Górkach. Ponadto,
zagospodarowano i wyposażono w nowy sprzęt teren placu zabaw przy przedszkolu publicznym w
Prószkowie. W profesjonalny sprzęt zaopatrzono kuchnię w przedszkolu w Prószkowie, Szkole Podstawowej
w Prószkowie i w Boguszycach. Przebudowano sanitariaty w szkole Podstawowej i w Gimnazjum w
Prószkowie. Wyposażono szkoły w nowoczesny sprzęt do edukacji (tablice interaktywne, sprzęt
komputerowy, nowoczesne pomoce dydaktyczne).

W najbliższym czasie Gmina Prószków zamierza wykonać remont elewacji i dachu w przedszkolu w
Prószkowie, dachu szkoły w Ligocie Prószkowskiej, remont elewacji w szkole podstawowej w Prószkowie.

Gmina Prószków wyposażyła każde sołectwo w plac zabaw, w ostatnim czasie zamontowała też siłownie na
wolnym powietrzu w miejscowości Złotniki, Prószków, Źlinice, Boguszyce. Docelowo zaś każda wioska ma
być doposażona w taką siłownię. W Źlinicach przebudowano i rozbudowano budynek dawnej poczty na
świetlicę wiejską w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013, a w Ligocie
Prószkowskiej ze środków własnych wybudowano strażnicę.

Mieszkańcy Gminy Prószków mają również zapewnioną dobrą opiekę medyczną w postaci 4 ośrodków
zdrowia, świadczących również usługi lekarzy specjalistów. W Gminie funkcjonują także gabinety prywatne.
Do dyspozycji mieszkańców są 4 apteki (2 w Prószkowie, 1 w Zimnicach Wielkich, 1 w Górkach). Na terenie
Prószkowa znajduje się Dom Pomocy Społecznej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Od lat Gmina za
pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w domach osób starszych i
potrzebujących, na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, takim wsparciem może się poszczycić mało
która Gmina.

W Gminie Prószków realizowana jest Opolska Karta Rodziny i Seniora w ramach Porozumienia podpisanego
z Województwem Opolskim, w ramach której mieszkańcy korzystają ze zniżki w przedszkolach publicznych
działających na terenie Gminy Prószków (50% zniżki opłaty za przedszkole) oraz ze wszystkich zniżek
oferowanych przez Województwo Opolskie. W Gminie Prószków realizowana jest inicjatywa pod nazwą
„Drugie życie rzeczy”, która ma na celu pomoc osobom potrzebującym uzyskanie sprzętu codziennego
użytku niezbędnego w gospodarstwie domowym. W sołectwach w ramach profilaktyki uzależnień odbywają
się zajęcia świetlicowe, sportowe oraz przedstawienia teatralne. W ramach pomocy osobom starszym
wprowadzono system tzw. teleopieki domowej, w ramach której podopieczni ośrodka mają zapewnione
poczucie bezpieczeństwa oraz stały kontakt z opiekunem, sąsiadem oraz możliwość szybkiego i prostego
wezwania pomocy oraz skutecznej interwencji służb ratowniczych. Realizowana jest również inicjatywa pod
nazwą „Pomocna dłoń”, polegająca na pomocy w kontaktowaniu się seniorów z przedsiębiorcami
dokonującymi drobnych remontów czy napraw. Pomoc Społeczna w zakresie realizacji usług opiekuńczych
oraz w zakresie realizacji Projektu „Powrót do zatrudnienia” przyznała w 2015 roku na terenie Gminy

Id: 9E05D4FD-EA02-4BEF-B2E6-1978CAE68B94. Podpisany Strona 16



Prószków świadczenia w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 68 osobom. Praca była
świadczona przez 16 opiekunek zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Na podstawie porozumienia
zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu realizowano projekt „Powrót do zatrudnienia” , w
ramach którego była sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. W świetle powyższego wskazać należy, iż
dzięki prowadzonym w Gminie działaniom, niemal każdy mieszkaniec może otrzymać skuteczną pomoc w
zależności od indywidualnych potrzeb. Rozbudowana polityka społeczna jest zaś niewątpliwie konsekwencją
społecznej solidarności mieszkańców Gminy Prószków, którzy pragną aby wszystkim funkcjonowało się w
lokalnej wspólnocie jak najlepiej. Takiego poczucia solidarności brak zaś w stolicy województwa, w której
znacznie trudniej o pomoc w ciężkiej sytuacji życiowej.

Gmina Prószków wspiera również działalność społeczną mieszkańców, udzielając dotacji stowarzyszeniom:
Gminnemu Zrzeszeniu LZS, Opolskiemu Klubowi Teakwondo, Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji
Aktywności Ruchowej 50+, Stowarzyszeniu Bieg Opolski, Stowarzyszeniu Gwiazda Prószków, Fundacji
Tenis Prószków realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz CARITAS Opole,
realizującemu zadania z zakresu opieki społecznej.

Na przestrzeni minionych lat w Gminie Prószków przeprowadzono szereg inwestycji. Na szczególna uwagę
zasługują inwestycje drogowe w postaci remontów i budowy dróg. W całej Gminie, przeznaczono na
infrastrukturę drogową kwotę o łącznej wartości ok. 23 mln zł. W celu poprawy bezpieczeństwa i jakości dróg
dofinansowywano w latach 2005-2015 Województwo Opolskie w ramach budowy i przebudowy dróg
wojewódzkich i infrastruktury drogowej (droga Chrząszczyce-Górki, chodnik Pomologia, droga Górki-
Winów, chodnik ul. Daszyńskiego) w łącznej wysokości 1 550 000,00 zł oraz Powiat Opolski (droga
Chmielowice-Prószków) w wysokości 188 169,46 zł.
Gmina Prószków podpisała również z Tauron Dystrybucja Oddz. Opole umowę na wymianę oświetlenia
ulicznego na ledowe, które zostało w 100 % zrealizowane.

W ostatnich latach również w samym sołectwie Winów przeprowadzono szereg inwestycji drogowych w
postaci remontów, budowy dróg wraz z oświetleniem oraz bieżących napraw dróg, których łączna wartość w
latach 2005-2015 wyniosła około 3 020 000,00 zł i objęła ul. Polną, ul. Starą Drogę, ul. Wodną, ul. Zbożową,
ul. Ligudy, ul. Leśną, ul. Ogrodową, ul. Szkolną, ul. Migdałową.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – Projekt
„Rozwój infrastruktury dróg lokalnych w miejscowości Winów w Gminie Prószków” przebudowano ul.
Szkolną. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 096 968,49 zł, z czego w ramach dofinansowania uzyskano
kwotę 849.654,90 zł.

W ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój
– Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w Winowie” przebudowano ul. Ligudy w Winowie.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.291.281,21 zł, z czego w ramach dofinansowania uzyskano kwotę
569 645,83 zł.

Gmina Prószków wspomogła Winów również w realizacji innych zadań, przeznaczając łącznie na wszystkie
inwestycje prowadzone w sołectwie Winów 3 543 958,55 zł.

Gmina Prószków na również szerokie plany inwestycyjne na najbliższy czas. Przede wszystkim planuje
przebudowę dróg gminnych w Prószkowie – ul. Słoneczna, ul. Stawowa, ul. Krasickiego, budowę systemu
odprowadzania wód opadowych - ul. Powstańców i Osiedle Leśne, ul. Zielona i ul. Rudnicka. W Zimnicach
Wielkich Gmina zamierza zrealizować odwodnienie ul. Kościuszki i ul. Ogrodowej, w Zimnicach Małych
przebudowę ul. Górka, w Górkach budowę ul. Kwiatowej, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
w Winowie rozbudowę drogi ul. Polnej oraz budowę ul. Migdałowej, w Źlinicach przebudowę ul. Wolności
wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Wszystkie sołectwa Gminy Prószków podłączone są do kanalizacji, wodociągu i nowoczesnej centrali
telefonicznej. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 108 km, a kanalizacyjnej 120 km
i jest nieustannie rozbudowywana na nowych terenach, na których powstaje zabudowa mieszkaniowa. Na
budowę kanalizacji w Gminie Prószków przeznaczono środki w wysokości 34 mln zł, z czego 4,9 mln zł
wydatkowano na budowę kanalizacji w miejscowości Winów. Inwestycje zostały dofinansowane z
programów: ISPA, PROW, ZPORR, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej. W najbliższych latach planuje się w Prószkowie rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul.
Słonecznej i ul. Stawowej, oraz uzbrojenie terenu inwestycyjnego Zimnicach Wielkich w sieci wodno-
kanalizacyjne.

Ponadto, Gmina Prószków sukcesywnie obejmuje udziały w Wodociągach i Kanalizacji Opole sp. z o.o. w
ramach realizacji zadania na lata 2008-2018 o wartości 6 684 000,00 zł, z czego do spłaty pozostało
1 466 000,00 zł.

W Gminie Prószków, mimo iż rolnictwo jest dominującym sektorem gospodarki, udało się pobudzić
przedsiębiorczość mieszkańców w sektorach około rolniczych (sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z
gospodarstw, agroturystyka) i pozarolniczych (turystyka wiejska, kulinaria, działania promujące walory
kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe wsi). Ze względu na główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej na terenie Gminy Prószków istnieje 596 aktywnych wpisów w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Najintensywniej rozwinięta jest branża budowlana tj. roboty
budowlane wykończeniowe, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie,
wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonywanie
konstrukcji i pokryć dachowych, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych oraz rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. Kolejną dynamicznie rozwijającą się
branżą jest branża samochodowa t.j. mechanika, lakiernictwo, blacharstwo, a także sprzedaż samochodów
oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Na terenie Gminy Prószków bardzo mocno rozwinięte
jest również szkółkarstwo i ogrodnictwo /kwiaty cięte, rozsady warzywne i ozdobne/.

Również na terenie Winowa rozwój przedsiębiorczości stał się bardzo dynamiczny. Gmina Prószków ma
zarejestrowanych na swoim terenie 33 aktywnych przedsiębiorców z sołectwa Winów. Włączenie zaś
mieszkańców Winowa do Miasta Opola spowoduje, iż zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy utracą możliwość
uzyskania dofinansowania unijnego z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

III. Wpływ powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Prószków, na jej więzi społeczne i kulturowe
oraz na wykonywanie zadań publicznych.

Propozycja zmiany granic Miasta Opola, zaakceptowana uchwałą Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji nie opiera się
na jakichkolwiek wiarygodnych analizach, studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki
realizacji takiej koncepcji w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym. Oceniając zaś wymiar
korzyści i strat stwierdzić należy, iż bilans ten wypada zdecydowanie na niekorzyść Miasta Opola, które w
zasadzie nie może nic zaoferować mieszkańcom sołectwa Winów.

Przede wszystkim, wskazana powyżej uchwała Rady Miasta Opola nie wskazuje jaki wpływ będzie miało
powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Prószków. Co więcej, informacji tych nie zawiera
mapa stanowiąca załącznik do rzeczonej uchwały, która ma charakter jedynie poglądowy. Władze Miasta
Opola nie przeprowadziły analiz w tym zakresie również na jakimkolwiek późniejszym etapie postępowania
związanym z planowaną zmianą granic Miasta Opola – informacje te nie zostały także przekazane
mieszkańcom naszej Gminy.

Niebagatelne znaczenie ma zaś przede wszystkim wpływ powiększenia Opola na więzi społeczne i kulturowe
wśród mieszkańców Gminy Prószków. Istnieje bowiem uzasadnione ryzyko utraty tożsamości, przynależności
społecznej mieszkańców przyłączonej miejscowości, opartej między innymi na wieloletnich tradycjach
kulturowych oraz roli organów jednostek pomocniczych Gminy w społeczności lokalnej. Przez lata
mieszkańcy tworzyli Gminę, której ostateczny kształt i charakter zawdzięczają wspólnemu wysiłkowi.
Aktualne zaś zamierzenia władz Miasta Opola prowadzą do zniweczenia tego dorobku.

Finalnie władze Opole poszerzając granice Miasta osiągną efekt przeciwny do zamierzonego, zamiast prężnie
działającego wielkiego centrum regionu, powstanie bowiem miasto peryferyjne o małomiasteczkowej
zabudowie, w której istotna cześć obszaru będą zajmować obszary rolnicze. Mając za na uwadze racjonalne
kształtowanie przestrzeni, wskazane jest, aby obszar proponowany do włączenia wykazywał cechy miasta,
czego nie można wskazać w odniesieniu do położonego w Gminie Prószków sołectwa Winów.
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Planowana zmiana granic Miasta Opola, polegająca na wyłączeniu obszaru sołectwa Winów z granic Gminy
Prószków i włączeniu go do granic Miasta Opola w sposób istotny zaburzy zdolność wykonywania zadań
publicznych.

W związku z wysokim stopniem zadłużenia Miasta Opola, które na koniec 2016 roku ma wynieść ponad
274 mln zł, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo inwestowania na planowanych do włączenia do Miasta
terenach sołectwa Winów. Na potwierdzenie takiego scenariusza przywołać należy przykład opolskiego
Metalchemu, na którego obszarze Miasto Opole nie prowadzi jakichkolwiek inwestycji pozwalających
poprawić mieszkańcom jakość życia, co powoduje że tereny te pozostają w dalszym ciągu głębokimi
peryferiami. Scenariusz ten z wysokim prawdopodobieństwem powtórzy się także w odniesieniu do
miejscowości objętej wnioskiem o zmianę granic, prowadząc do jej gospodarczej degradacji. Praktyką
powszechnie stosowaną jest bowiem inwestowanie pieniędzy uzyskanych od podatników niemal wyłącznie w
centrum miasta.

Włączenie sołectwa Winów do Miasta Opola pozbawi mieszkańców Winowa nie tylko dofinansowania
unijnego w ramach programu obszarów wiejskich, ale spowoduje konieczność zmian teleadresowych, szyldów,
pieczęci, co wiąże się z nieprzewidzianymi i zbędnymi kosztami, a także niedogodnościami organizacyjnymi
dla mieszkańców.

Prezydent Miasta Opola w całym toku procedury zmierzającej do zmiany granic Miasta Opola swoją
koncepcję „Dużego Opola” argumentował potrzebą uzyskania dodatkowych terenów inwestycyjnych, jednakże
według obiektywnych danych jest zupełnie inaczej.

Miasto Opole w obecnych granicach ma wysoki udział (ok. 3.100 ha, 32%) terenów rolniczych, nie licząc
polderu „Żelazna”, ogrodów działkowych i terenów rolniczych przewidzianych już do zajęcia przez kopalnię
cementowni „Odra”. Uwzględnione w tej kategorii tereny rolnicze przeznaczono w studium miejskim pod
różne funkcje nierolnicze. Nawet przyjmując najbardziej optymistyczny wariant rozwojowy - demograficzny i
gospodarczy sprzed 20 lat (150 tys. mieszkańców wg opracowania prof. K. Heffnera z 1991 r.) - wystarczą one
na co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Włączenie w granice miasta kolejnych terenów ościennych, w
przewadze użytkowanych rolniczo, zwiększy jedynie ich udział w strukturze miasta. Krajobraz miasta stanie się
jeszcze bardziej wiejski, z dużym udziałem ciągów zabudowy zagrodowej.

Pozostałe tereny, potencjalnie rozwojowe w Opolu, zajmują łącznie ok. 896 ha, co stanowi 9,2% powierzchni
miasta. Możliwości i kierunki miejskiego zagospodarowania oraz wykorzystania tych terenów są zróżnicowane
i faktycznie nie zawsze uzasadnione. Niemniej powinny one być w pierwszej kolejności przedmiotem
zainteresowania i analiz organów miasta, także innych inwestorów (tereny poprzemysłowe), choćby z uwagi na
uzbrojenie i dostępność komunikacyjną.

Wszystkie wskazane obszary potencjalnego rozwoju w obecnych granicach Opola, także chronione ustawowo
grunty rolne klas I – III i grunty organiczne, są prawnie zwolnione z obowiązku uzyskiwania zgody na
przeznaczenie nierolnicze. Wszystkie są też przeznaczone pod różne nierolnicze funkcje miejskie w studium
Opola, w części nawet w planach miejscowych. Natomiast inwestowanie na nowych terenach po ewentualnym
włączeniu ich w granice Opola – będzie wymagało przeprowadzenia procedury planistycznej (studium, plany
miejscowe) i poniesienia kosztów.

Zastanawiające jest bezrefleksyjne i rozrzutne przeznaczenie ok. 176 ha terenów miejskich, najkorzystniejszych
pod względem fizjograficznym i komunikacyjnym, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Chabry i
centrum Opola - na górnicze potrzeby cementowni „Odra”. Zwłaszcza że możliwości racjonalnej rekultywacji i
zagospodarowania miejskiego tych głębokich (15-30 m) wyrobisk odkrywkowych są prawie żadne, czego
dowodzi niewielki stopień wykorzystania istniejących już w Opolu licznych kamionek pogórniczych. Wszystkie
są zalane wodą albo zasypane śmieciami. Zbiorniki wodne w kamionkach z powodu stromych brzegów i dużej
głębokości nie nadają się nawet dla ograniczonej funkcji rekreacyjnej. Z kolei wysypiska można tworzyć
wyłącznie na peryferiach miasta. Dzieje się to w sytuacji gdy cała Opolszczyzna jest krajowym potentatem pod
względem zasobów udokumentowanych surowców węglanowych i kruszyw. Można przecież sobie wyobrazić
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dalsze funkcjonowanie cementowni „Odra” w oparciu o margle i wapienie wydobywane ze złóż w pobliżu
Opola (Folwark, Górażdże, nowe złoże „Tarnów Opolski-Wschód”) z wykorzystaniem np. transportu wodnego
rzeką Odrą. Podobnie nieuzasadnione było i jest przeznaczenie dużych terenów w Groszowicach i Grotowicach
pod eksploatację kruszyw, których także blisko granic Opola nie brakuje.

Ustawa o rewitalizacji z października 2015 r. (Dz. U. poz. 1777), reguluje efektywne gospodarowanie
przestrzenią i nakazuje lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach o zwartej strukturze funkcjonalno –
przestrzennej, z rewitalizacją tych obszarów. W szczególności ma się to odbywać poprzez uzupełnienia
istniejącej zabudowy. Zgodnie z ustawą zajmowanie nowych terenów będzie możliwe po wyczerpaniu rezerw
w istniejącej strukturze miasta. W przypadku Opola, o wadliwej i mało perspektywicznej strukturze
demograficznej – także z tego powodu nie występuje potrzeba zajmowania nowych terenów.

Miarodajnym i obiektywnym wskaźnikiem wykorzystania przestrzennego potencjału rozwojowego miast jest
gęstość zaludnienia, wyrażana w statystyce liczbą mieszkańców na kilometr kwadratowy powierzchni, co
obrazuje tabela poniżej.
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Pod tym względem Opole, z obecną gęstością zaludnienia 1.257 mieszk./km2 plasuje się na ostatnim miejscu
wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Przeciętna wielkość gęstości zaludnienia miast wojewódzkich
kształtuje się w Polsce na poziomie 2000 – 2500 mieszk./km2. Natomiast w Opolu po zamierzonym
zwiększeniu powierzchni z 9.700 ha do 15.000 ha i liczby ludności z 122.000 do 132.000 – gęstość zaludnienia
spadnie do krytycznej – 880 mieszk./km2.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż zmiana granic Miasta Opola, kosztem Gminy Prószków,
poprzez wyłączenie z jej obszaru sołectwa Winów i włączenie go do granic Miasta Opola prowadzi
niewątpliwie do ograniczenia potencjału Gminy Prószków jako całości oraz pogorszenia sytuacji na terenie
samego Winowa.
W świetle powyższego, uznać należy, iż nie mają jakichkolwiek szans na spełnienie kryteria art. 4 ust. 3 i ust.
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015 roku, poz. 1515 z późn.
zm.), a co za tym idzie nie ma podstaw do dokonania zmiany postulowanych granic Miasta Opola.
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IV. Skutki finansowe spowodowane wyłączeniem z obszaru Gminy Prószków obszaru sołectwa Winów.

Pomniejszenie terytorium Gminy Prószków poprzez wyłączenie z jej obszaru terenu sołectwa Winów i
włączenie go do Miasta Opola spowoduje uszczuplenie planowanych dochodów Gminy. Prognozuje się
bowiem, iż Gmina Prószków w dotychczasowych granicach mogłaby osiągnąć dochody w wysokości
27 087 986,00 zł, podczas gdy po wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Winów dochody te mogą ulec
zmniejszeniu do kwoty 26 336 481, 53 zł.

Uszczuplenie dochodów Gminy Prószków będzie przede wszystkim wynikało ze spadku wpływów
uzyskanych z podatku od nieruchomości. Ponadto, zmniejszeniu uległyby również wpływy z tytułu podatku
rolnego. Wnioskowana przez władze Opola zmiana granic Miasta, spowodowałby również zmniejszenie
udziałów Gminy Prószków w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, dotacji na
przedszkola oraz subwencji

Planowana kwota zadłużenia w Gminie Prószków wynosi 2 600 000,00 zł. Docelowo, prognozuje się, iż dług
ten zostanie w całości spłacony w 2019 roku, z dochodów uzyskanych z tytułu podatku od osób fizycznych.
Nie będzie to jednak możliwe, gdy z obszaru Gminy Prószków wyłączone zostanie sołectwo Winów. Nastąpi
bowiem zmniejszenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu, co w konsekwencji uniemożliwi spłatę
zadłużenia w najbliższej przyszłości.

Wszystkie te czynniki w sposób negatywny będą się przekładać na sytuację finansową Gminy Prószków,
utrudniając jej dotychczasowe funkcjonowanie i uniemożliwiając realizację planów ekonomicznych na
najbliższy czas.

V. Uwagi ogólne.

Wystąpienie przez władze Miasta Opola z wnioskiem w sprawie zmiany granic Miasta Opola, polegającej na
wyłączeniu obszaru sołectwa Winów z granic Gminy Prószków i włączeniu go do Miasta Opola jest jawnym
wyrazem nie przestrzegania zasad demokracji, na których winno opierać się społeczeństwo obywatelskie, a
przede wszystkim ostentacyjnym lekceważeniem i nie liczeniem się z głosami mieszkańców naszej
wspólnoty, która w sposób jednoznaczny sprzeciwiła się planowanej zmianie granic Miasta Opola. Głos
mieszkańców Gminy Prószków wyrażony w przeprowadzonych konsultacjach społecznych jest w świetle
definicji „demokracji”, oznaczającej rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości, jednoznaczny –
jako pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej, oczekują wykonania wskazań ustawodawcy zawartych w
ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.
zm.), zapisanych w art. 4, stanowiących że gmina powinna być terytorium jednorodnym „ze względu na układ
osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający
zdolność wykonywania zadań publicznych”. Włączenie zaś sołectwa Winów do Miasta Opola byłoby, w
świetle przedstawionych powyżej rozważań, ewidentnym tego zaprzeczeniem. Miasto, które miałoby powstać
w nowych granicach nie zapewni bowiem rozwoju ani nie spełnieni potrzeb mieszkańców, a także nie
zagwarantuje zainteresowania i przychylności Prezydenta Miasta Opola. Bedzie sztucznym tworem, który
według ustawy nie powinien mieć jakiejkolwiek racji bytu. W takiej sytuacji, nowy podział administracyjny
będzie zawsze prowadził do sporów i waśni między mieszkańcami.

Jak zaś wskazał Wojewoda Podkarpacki w opinii z dnia 26 kwietnia 2012 roku dotyczącej wniosku w sprawie
zmiany w podziale terytorialnym „W sprawie spornej między gminami, niezmiernie istotne są opinie
społeczności lokalnych. Pomimo iż nie mają bezwzględnie wiążącego charakteru, na ich podstawie można
odczytać nie tylko wolę podjęcia określonych działań przez gminę, ale także, co jest równie istotne,
zainteresowanie mieszkańców danym problemem”. Jednocześnie, wskazać należy, iż wyniki
przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykazujące brak poparcia dla wnioskowanych zmian granic
jednostek samorządu terytorialnego stanowiły dotychczas element determinujący rekomendację do
negatywnego rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany granic, czemu dano wyraz w uzasadnieniu projektu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw
gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta (Dz. U. z 2009 roku Nr 120, poz. 1000). Podobnie w uzasadnieniu projektu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib
ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z
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2005 roku Nr 141, poz. 1185), za jedną z przyczyn zgłoszenia wniosku rekomendowanego do negatywnego
rozpatrzenia w odniesieniu do zmiany granic: „konsultacje przeprowadzone na terenie poszczególnych
sołectw w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie
przeprowadzenia przedmiotowej zmiany granic”.

Władze Miasta Opola doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż mieszkańcy Gminy Prószków wyrażają
negatywne stanowisko w kwestii wyłączenia obszaru sołectwa Winów z granic Gminy Prószków i włączenia
ich do Miasta Opola. Dlatego też rzeczą zupełnie niezrozumiałą jest podjęta przez władze Miasta Opola próba
realizacji jakieś bliżej nieokreślonej utopijnej idei „Dużego Opola”. Tym bardziej, iż przedstawiony przez
władze Opola projekt zmiany granic Miasta od strony merytorycznej cechuje zupełne nieprzygotowanie.
Koncepcja „Dużego Opola” stanowi ideę niepopartą żadnymi starannymi analizami, ekspertyzami, studiami,
raportami, czy innymi dokumentami, które mogłyby uzasadnić decyzję o zmianie granic Miasta Opola.
Analogiczny problem został dostrzeżony w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym, w której wskazano, iż „W odniesieniu do
propozycji przyłączenia do miasta Rzeszowa gminy Trzebownisko występują istotne wątpliwości, czy projekt
ten opiera się na dogłębnych analizach, studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki
realizacji takiej koncepcji w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym”. Takie same
wątpliwości podzielił Wojewoda Podkarpacki w opinii z dnia 29 kwietnia 2015 roku dotyczącej wniosku w
sprawie zmiany w podziale terytorialnym.

Władze Miasta Opola ograniczyły się faktycznie wyłącznie do podjęcia decyzji o zmianie granic Miasta.
Mieszkańcom Gminy Prószków, ani mieszkańcom jakiejkolwiek innej Gminy zainteresowanej bezpośrednio w
sprawię planowanej zmiany granic Miasta Opola, nie przedstawiono zaś jakiejkolwiek analiza strat i korzyści.
Jedyne korzyści, jakie Prezydent Miasta Opola zaproponował mieszkańcom sołectw, które zostałyby włączone
do Opola to tańsze bilety do zoo, czy na basen. Koronnym zaś argumentem ze strony Miasta jest konieczność
pozyskania nowych terenów inwestycyjnych oraz stworzenia silnej stolicy województwa. Takie motywy
zmiany granic Miasta Opola rażą swoją groteskowością i w żadnym razie nie przekonują mieszkańców Gminy
Prószków, czemu dali jednoznacznie wyraz w konsultacjach społecznych. Kwestia strat i korzyści, które
można osiągnąć w wyniku planowanych zmian granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
jest zaś istotnym elementem podlegającym analizie w toku prowadzonej procedury zmian granic. Podlegała
ona badaniu również w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku dotyczącej wniosku w
sprawie zmiany w podziale, w której wskazano, iż „Z przedstawionego wniosku nie wynikają jednoznacznie
mocne argumenty za przyłączeniem wnioskowanych sołectw do miasta. Wniosek nie wykazuje znaczących
korzyści, jakie miasto osiągnie po przyłączeniu tych miejscowości, oprócz powiększenia obszarowego,
mającego znaczenia dla pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, włączenia portu lotniczego w granice
miasta oraz wzmocnienia funkcji metropolii (zwiększenie powierzchni i liczby mieszkańców miast)”.
Zagadnienie to zostało też podniesione w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku
dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym, w której podkreślono, iż „Dodatkowo – jak
w przypadku obecnie złożonej propozycji – zauważalny jest brak wykazania istotnych argumentów
potwierdzających, że tereny położone w sąsiednich gminach mają dla miasta znaczenie strategiczne.
Przedstawione korzyści, jakie miasto osiągnie po ich przyłączeniu, nie są wystarczająco uwidocznione, a ich
ogólność sprawia, że pojawią się wątpliwości, w jaki sposób mogą przyczynić się do wzmocnienia rangi
Rzeszowa”.

Jak wynika z powyższego, działania władz Opola nie znajdują uzasadnienia w rozstrzygnięciach Rady
Ministrów, która od dłuższego czasu konsekwentnie odmawia dokonywania zmiany granic administracyjnych
jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie daje się zauważyć wiele pozytywnych zmian w jakości
pracy Rady Ministrów, w szczególności zaś w postaci działań pozwalających przywrócić właściwe znaczenie
głosu społeczeństw lokalnych, co znalazło najpełniejszy wyraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 2015 roku uchylającym rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 2312).

Należy również mieć na uwadze, iż we współczesnej polityce nie może być miejsca na wzmacnianie jednej
jednostki samorządu terytorialnego kosztem innych. Archaiczne podejście monocentryczne, w którym
występuje wyraźna przewaga jednego centrum nad innymi, stoi w niezaprzeczalnej sprzeczności do
realizowanej polityki regionalnej i przestrzennej Unii Europejskiej. Policentryczność rozwoju przestrzeni
europejskiej jest jednym z podstawowych założeń polityki rozwojowej wyrażonych w ustanowionych
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dokumentach Unii Europejskiej i realizowanych w powiązaniu z tymi dokumentami programach i projektach.
Szczególne znaczenie ma tu dokument Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (ESDP – European
Spatial Development Perspective). Stanowi on wytyczne dla kształtowania zrównoważonego rozwoju
przestrzeni europejskiej, opartego na policentrycznym rozwoju obszarów funkcjonalnych oraz kształtowaniu
właściwych relacji między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zadaniem unijnej polityki regionalnej jest
niwelowanie asymetrii w rozwoju regionalnym, sprzyjanie racjonalnemu przekazywaniu środków finansowych
z budżetu UE regionom, które wymagają solidnej pomocy. Można więc stwierdzić, że głównym celem polityki
regionalnej UE jest ciągłe dążenie do niwelowania różnic występujących pomiędzy poszczególnymi regionami
oraz usunięcie opóźnień rozwojowych mniej uprzywilejowanych regionów. Nie jest nim natomiast
wzmacnianie gospodarcze i administracyjne dominującej gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wybranej
jednostki terytorialnej. W kontekście powyższego, wskazać należy, iż działania władz Opola stanowią
pogwałcenie standardów wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach polityki regionalnej. Przedstawiona
inicjatywa powiększenia granic Miasta Opola kosztem sąsiednich Gmin ma na celu stworzenie ośrodka, który
pod każdym względem mógłby osiągnąć przewagę nad miejscowościami i Gminami pozostającymi w
sąsiedztwie stolicy województwa. Takie podejście uniemożliwia zaś rozwój regionów, w których interwencje
są najbardziej pożądane i stanowi zaprzeczenie standardów polityki europejskiej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera zrównoważony rozwój całych miejskich
obszarów funkcjonalnych w ramach zintegrowanych strategii służących rozwiązywaniu problemów
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, przed jakimi stoją te
obszary (art. 7 rozporządzenia 1301/13 w sprawie EFRR). Wyzwania stojące przed obszarami miejskimi są ze
sobą powiązane, a sukces w rozwoju obszarów miejskich można osiągnąć jedynie przez zintegrowane
podejście do tego zagadnienia, poprzez współpracę i partnerskie podejście do rozwiązywania problemów. Tym
celem ma zaś służyć przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, zgodnie z
treścią art. 7 rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, która określa zintegrowane
działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych,
demograficznych i społecznych, jakich doświadcza cały obszar funkcjonalny, nie tylko stolica regionu.
Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej uwzględnia potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i
wiejskimi. Działania podjęte przez władze Opola w ramach realizacji przyjętego planu powiększenia granic
Miasta naruszają zaś przyjęty tryb, sposób realizacji głównego założenia Strategii ZIT – współpracy i
partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju.
Podpisana umowa o współpracy i przyjęte programy operacyjne Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
zapewniają zintegrowane podejście do wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, w znacznie szerszym
kontekście rozwoju terytorialnego niż tylko rozwój stolicy regionu. Jej celem jest zwiększenie spójności
ekonomicznej i społecznej oraz dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju członków Aglomeracji
Opolskiej poprzez pomoc wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest skuteczne wdrażanie polityki spójności poprzez
realizowanie interwencji zintegrowanych nie tylko tematycznie, ale również obszarowo. Działania te w
wyczerpujący sposób zmierzają do osiągnięcia głównych celów rozwoju obszaru funkcjonalnego i regionu.
Tymczasem działania skupione na zmianie granic administracyjnych miasta wojewódzkiego jako panaceum na
rozwój regionu są w opinii radnych archaiczne i sprzeczne z celami polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Pomysł „Dużego Opola” jest też niezgodny z przyjętymi w naszym kraju podstawowymi zasadami
prowadzenia polityki miejskiej, która stanowi zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na
rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych , mających na celu wykorzystanie
potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, wzmocnienie zdolności miast i
ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz
poprawy jakości życia mieszkańców (art. 21a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1649 z późn. zm.). Polityka miejska jest wyrazem
zintegrowanego podejścia terytorialnego, które jest odpowiedzią na coraz wyraźniej obserwowaną potrzebę
postrzegania terytoriów i planowania ich rozwoju przez pryzmat ich obszarów funkcjonalnych, a nie
granic administracyjnych . W świetle powyższego, powiększenie Opola kosztem sąsiednich Gmin stanowi
jawne naruszenie polskiego ustawodawstwa. Niewątpliwie bowiem pomysł władz Opola stanowi próbę
zaplanowania rozwoju Miasta wyłącznie w oparciu o granice administracyjne i ma na celu wykorzystanie
potencjału sąsiednich Gmin dla rozwoju wyłącznie miasta wojewódzkiego, którego zdolność do poprawy
jakości życia mieszkańców i funkcjonowania lokalnej wspólnoty wzrośnie, podczas gdy znacznie pogorszy się
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sytuacja w tym zakresie w sąsiednich Gminach.

Podjętą inicjatywą powiększenia Opola oraz sposobem jej realizacji, władze Opola dały wyraz prowadzania
polityki niezgodnej z celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem naszego państwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, sformułowanym w „Krajowej Polityce
Miejskiej 2023”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 roku (M.P. 2015, poz. 1235).
Zgodnie z tym dokumentem, „Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i
obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy oraz poprawa jakości życia
mieszkańców”. Osiągnięciu sformułowanej wizji rozwoju służyć ma przede wszystkim poprawa
konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia
(miasto konkurencyjne). W dokumencie tym wskazano, iż „Ważnym kierunkiem działań w zakresie
poprawiania konkurencyjności ośrodków wojewódzkich jest rozwijanie sieci powiązań między nimi, z
ośrodkami zagranicznymi oraz z obszarem regionu – tak, aby stawały się coraz ważniejszymi węzłami tych
sieci. Konkurencyjność i zdolność do rozwoju głównych ośrodków miejskich budowana będzie także przez
stopniowe rozwijanie zarządzania całymi obszarami funkcjonalnymi , co przyczyniać się będzie do
synergicznego wykorzystania potencjałów całych obszarów zurbanizowanych i lokalnych rynków pracy.
Współpraca samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych przyczyniać się będzie do widocznego
wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności głównych ośrodków miejskich Polski z punktu widzenia
konkurowania zarówno o kapitał (inwestycje zewnętrzne), jak i o zasoby ludzkie”. Władze Miasta Opola
próbują zaś stworzyć silną stolicę województwa bez udziału obszarów funkcjonalnych, a nawet ich kosztem,
pozbawiając ich atrakcyjnych inwestycyjnie terenów oraz zasobów ludzkich, co nie mieści się to w przyjętych
w naszym kraju standardach polityki miejskiej. Ponadto, wskazać należy, iż zgodnie z w/w dokumentem,
głównym celem polityki miejskiej wobec ośrodków subregionalnych i lokalnych powinno być wzmacnianie
ich siły gospodarczej, podczas gdy działania władz Opola zmierzają do uzyskania zupełnie innego rezultatu.
Jak wskazano w w/w dokumencie, „We wspomaganiu rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków
miejskich polityka miejska szczególnie uwzględnia dążenie do integracji przestrzennej tych miast z
otaczającymi gminami. Współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych powinna dotyczyć w
pierwszym rzędzie integracji przestrzennej i rozwiązań niskoemisyjnych . Działania w zakresie wspólnego
określania i realizacji wizji rozwoju przestrzeni miasta i jego otoczenia przyczyniać się będą do lepszego
gospodarowania zasobami, ale także – co ważne szczególnie dla samorządów borykających się z problemami
finansowymi – pozwalać będą efektywniej zapewniać infrastrukturę i usługi publiczne. Także rozwój
gospodarczy jest kwestią, w przypadku której współpraca może stanowić istotną wartość dodaną dla całego
obszaru funkcjonalnego”. Władze Opola starają się zaś stworzyć silny i konkurencyjny ośrodek, rezygnując ze
współpracy, dialogu oraz wspólnego określania wizji rozwoju Miasta, które daje im przede wszystkim
działalność w ramach Aglomeracji Opolskiej, nastawionej na współpracę i partnerskie podejście do
rozwiązywania problemów. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska dąży do budowania silnego ośrodka
wojewódzkiego wraz ze skupionymi wokół niego Gminami, starając się zapewnić pomoc i korzyści wszystkim
jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. Działania podejmowane w ramach Aglomeracji Opolskiej,
skupione na rozwoju Opola i jego obszaru funkcjonalnego oraz nastawione na integrację terytorialną w pełni
odzwierciedlają cele i kierunki wyznaczone w ramach krajowej polityki miejskiej. Działania podjęte zaś przez
władze Opola w ramach realizacji planu powiększenia Opola, nie tylko stanowią zniweczenie
dotychczasowego dorobku Aglomeracji Opolskiej, lecz również naruszenie przyjętych w naszym kraju
standardów w zakresie polityki miejskiej.

Należy również mieć na uwadze, że polityka miejska powinna być realizowana przy poszanowaniu wszystkich
zasad polityki regionalnej, ujętych w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2010: regiony, miasta,
obszary wiejskie”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku (M.P. 2011 Nr 36, poz. 423).
Jedną z podstawowych zasad umożliwiających skuteczne prowadzenie polityki regionalnej jest zaś zasada
zintegrowanego podejścia terytorialnego, która odnosi się do obszarów funkcjonalnych, a nie
administracyjnych i oznacza, że przedsięwzięcia powinny być realizowane w sposób skoordynowany,
komplementarny, prowadzący do synergii. Władze samorządowe Opola podjęły zaś działania, które stanowią
zaprzeczenie współdziałania, dialogu i koordynacji, siłowo narzucając swoją wizję budowy silnego Miasta.

Pomysł powiększenia Opola kosztem sąsiednich Gmin należy również uznać za niezgodny z zasadami polityki
przestrzennej, sformułowanymi w najważniejszym dokumencie dotyczącym ładu przestrzennego Polski, tj.
„Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2010”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2011 roku (M.P. z 2012 roku, poz. 252). Zgodnie z tym dokumentem, celem strategicznym jest
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efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia
ogólnych celów rozwojowych. Realizacji tego celu ma służyć m.in. podwyższenie konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich w Polsce w przestrzeni europejskiej, poprzez integrację funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego, który sprzyja spójności oraz poprawę spójności
wewnętrznej kraju, poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozwoju oraz
wykorzystania potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Zgodnie z formułowaną w dokumencie wizją,
Polska ma być krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rdzeniem
krajowego systemu gospodarczego ma zaś być współzależny układ obszarów funkcjonalnych
najważniejszych polskich miasta, zintegrowany w przestrzeni krajowej i międzynarodowej. Zgodnie z
„Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, miejski obszar funkcjonalny jest układem
osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty
obszar miejski oraz powiązana z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te mogą
obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Siła powiązań miedzy miastem a obszarem
funkcjonalnym ma z kolei przynieść korzyści mniejszym ośrodkom i obszarom wiejskim dzięki rozwojowi
większych miast. Obszary wiejskie i miejskie postrzegane są bowiem jako dopełniające się wzajemnie
oraz stanowiące integralną całość społeczno-gospodarczą i przestrzenną.

W opinii radnych, władze Opola próbują przeforsować ideę „Dużego Opola”, która stanowi zaprzeczenie
przyjętych w naszym kraju norm prawnych oraz celów i kierunków przyjętych w strategicznych dokumentach
dotyczących polityki miejskiej i ładu przestrzennego kraju.

Załączniki:
1. Oświadczenie Prezesa Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie.
2. Oświadczenie Stowarzyszenia na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia” w

Prószkowie.
3. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XIV/85/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie rezolucji na temat

nienaruszalności granic powiatu opolskiego.
4. Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Popielów w sprawie poparcia Rezolucji Rady Powiatu Opolskiego

dotyczącej nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego.
5. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie

zapewnienia stałości granic gmin będących w otoczeniu miasta Opola.
6. Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska

sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.
7. Uchwała nr XVII/87/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rezolucji w przedmiocie

nienaruszalności granic powiatu opolskiego.
8. Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w

przedmiocie nienaruszalności granic powiatu opolskiego.
9. Uchwała nr XXI/111/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia

rezolucji Rady Powiatu Opolskiego.
10. Uchwała nr XVII/168/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie poparcia

rezolucji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz poparcia stanowiska burmistrzów miast i
gmin Powiatu Opolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 3 marca 2016 r.
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