
Protokół Nr 7/19 
 
z posiedzenia członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu            
10 października 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania 
komisji od 08.45 do 09.15 
 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. Rozpatrywanie wniosku. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.1 

Otwarcia spotkania dokonał Zastępca Przewodniczącej Komisji Szymon Biliński. Przywitał 
przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum. 
 
Ad.2 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Głosowało 6 radnych. 
 
Ad.3 

 Komisja rozpoczęła posiedzenie w związku z wnioskiem części mieszkańców Bodzanowa 
dotyczącym przyłączenia części Bodzanowa do granicy administracyjnej Miasta Głuchołazy. 
Historię wniosku i dokumentów w sprawie przypomniał Zastępca Przewodniczącej Komisji 
Szymon Biliński, odczytał uzasadnienie Rady Miejskiej do Projektu Uchwały o nie 
przyłączeniu części Bodzanowa do granicy administracyjnej Miasta Głuchołazy. 
 
UZASADNIENIE 
W dniu 26 lutego 2019 r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach 
wniosek części mieszkańców Bodzanowa „Świdnicka” z prośbą o dokonanie zmiany w 
podziale terytorialnym polegającym na przyłączeniu części sołectwa Bodzanów do Miasta 
Głuchołazy. Przewodniczący przekazał celem rozpatrzenia wniosek do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 marca 2019 r. skierowała wniosek do 
Burmistrza Głuchołaz o zajęcie stanowiska do wniosku mieszkańców w sprawie zmiany 
granic administracyjnych Miasta Głuchołaz. 
W dniu 26 marca 2019 r. Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego w /m 
przedłożył do Burmistrza Głuchołaz stanowisko w powyższej sprawie. Burmistrz przyjął do 
wiadomości stanowisko Naczelnika Wydziału MP i postanowił, że decyzję o ewentualnym 
wdrożeniu procedury zmiany granic miasta podejmie po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
mieszkańców oraz zalecił Wydziałowi MP poinformować Komisje i Wnioskodawców o 
właściwym trybie (procedurze) przeprowadzenia zmiany granic administracyjnych miasta. 
Dokumentację uzupełniono o opinię Radcy Prawnego i uznano, że określenie kosztów 
wprowadzanych zmian na tym etapie jest niemożliwe do określenia, gdyż zakres czynności 
niezbędnych do wykonania oraz niezbędne opracowania wykraczają poza kompetencje i 
zakres merytoryczny wydziału. 
Wydział MP wystosował korespondencję do mieszkańców z prośbą o zajęcie stanowiska w 
sprawie, większość opinii była negatywna. Koszty jednorazowe i stałe w oparciu o informacje 
powzięte na podstawie dostępnych na stronach BIP wniosków innych miejscowości na 
terytorium RP wynoszą od kilkunastu tysięcy do kilku milionów i jest to zależne od wielu 
czynników w tym: kosztów dokumentacji (prace i analizy zlecone), prac geodezyjnych 



zależne od obszaru objętego zmianą, kosztów dokumentacji geodezyjnej, kosztów wymiany 
dokumentów, opłat wieczysto księgowych, kosztów przeprowadzenia konsultacji, kosztów 
wprowadzenia zmian ewidencyjnych w tym ewentualnej aktualizacji baz danych dla 
oprogramowania teleinformatycznego, kosztów korespondencji, oznakowania nieruchomości, 
wprowadzenia organizacji ruchu, ewentualne plany inwestycyjne itp. Dodatkowo Skarbnik 
Miasta poinformował, że wydatki na cel związany z procedurą zmiany granic 
administracyjnych nie zostały ujęte w Budżecie na 2019 r. i wymagałoby to zwiększenia 
wydatków na ten cel. Ponadto, ważnym aspektem przy zmianie granic jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, które jest 
obecnie na etapie końcowych uzgodnień. Zmiana granic miasta i miejscowości sąsiedniej po 
uchwaleniu studium spowodowałaby nieaktualność studium w zakresie struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, analiz 
powierzchni zajętych przez tereny zagospodarowane w mieście i na wsi, w zakresie struktury 
użytkowania gruntów wchodzących w skład miasta i wsi, w zakresie danych społecznych, 
demograficznych, gospodarczych, infrastruktury, ewentualnie również w zakresie danych 
dotyczących ewidencji zabytków i stanowisk archeologicznych; utrata aktualności 
dotyczyłaby zarówno rysunków i treści studium, jak i prognozy oddziaływania na środowisko 
(tekst, rysunki).  
Zebrana dokumentacja została przedstawiona i omówiona na stałych Komisjach Rady 
Miejskiej w celu zajęcia stanowiska o ewentualnym wdrożeniu procedury zmiany granic. 
Komisje na posiedzeniach po analizie wniosku wraz z dokumentacją podjęły wnioski o 
niepodejmowaniu procedury zmiany granic, zgadzając się tym samym z wolą wyrażoną przez 
mieszkańców oraz Burmistrza Głuchołaz. 
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, Rada Miejska w Głuchołazach nie uwzględnia 
wniosku mieszkańców sołectwa Bodzanów w sprawie podjęcia czynności w sprawie zmiany 
granic administracyjnych. 

 

W dyskusji udział wzięli Radni: B. Stychno, K. Pach, P.Szpak, M. Skupień, Sz. Biliński. 
 
Zastępca Przewodniczącej komisji Szymon Biliński – przechodzimy do głosowania. Kto z 
Państwa Radnych jest za nie podjęciem wniosku o zmianę granic Głuchołaz? Za głosowało 5 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało  6 radnych. 
 
Ad.4 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 
Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

 
 
 
Protokołował:                              Przewodniczyła: 
 
Krzysztof Śreniawa               Klaudia Pach-Gomulnicka 
 


