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Przedstawiona ptzez Pana suges tia dotyczqca przejgcia przez powiat zielonog6rski zadaripowiatowych realizowanych ptzez miasto Zierona G6ra, zostara wnikriwie przeanarizowana

;i"#i"tl".'"ttu*"'e 
na aprobatg jako rozwiqzanie najkorzystniejsze dra calego regionu

Samo przylqczenie gminy wiejskiej do miasta zierona G6ra byloby now* konstrukcj4administracyjn' stworzona w spos6b nieracjonalny, oderwan* od reari6w spolecznych, destabirizuj4c4,

;Jffir:-,ff 
spowodowac rczpad innvch struktur dziarajqcych w regionie, jak np. powiatu

St4d ptzekazanie przez miasto zielona Gora zadan powiatowyc h na rzecz powiatuZielonog6rskiego 
'iest niewQtpliwie wla$ciwq koncepcj4 uwzgrgdni 4c4 przedewszystkim istniej*ceuwarunkowania ustrojowe, kulturowe, ekonomiczne, komunikacyjne o,ur roor""rn"r,

Miasto Zielona G6ra' jako centralny osrodek Agromeracj i Zieronogorskiej wszedlby w sklad',::::;"::;ffi::',""1#;j"-: 
ffi*, 

; ;;;,,o powiat Zie,onog6rski przej'tby

Nalezy zaznaczy,, ze koncepcj a pol[czniapowiat6w jest zgodna z planamiopracowanymiprzez Ministerstwo Administracj i i cyfryzacji oraz Ministe

ffiffi',;#;Tffi;i::;lqczenie oraz twotzenie Zrr' Tak utworzony powiat posiadaj4c dostgp do wigkszej bazy danychbg dzie m 69l wvpracowai zupelnie now4 j ako si *r ttr""j i"r rllu r,,.^r"n.
PtzyiEty po I styczn ia 1999 t' podzial administarcyjny kraju powoduje, 2e dziaraniamiastazielonej G6ry' prowadzEce d'o realizacji nalo.onych ustawami zadart,s4 w du2ej mierze zbie2ne,a nawet tozsame' z dzialaniamL Powiatu Zielonog6rskiego. powod e to sytuacjg dublowania sigpewnych struktur i zamierzeit' co w konsekwen i przysparza regionowi niepotrzebnych napigii generuje podwyzszone koszfy dzialalnodci pubricznej. w wypadku por4czenia powiatu
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Zielonog6rskiego z funkcjonuj4cym na prawach powiatu miastem Zierona G(wiskszosi zad'an powiatowvch zostanie przejq a przez""J;t:: 
t',:t,::^ G6ra wszvstkie rub

struktury administracyjnej spowoduje duze upr szczeni. d'y 
Powiat Zielonog6rski. Taka budowa

oszczgdnosci finansowe. Jednoczesnie deklarujs, r" r";":t;#"T;; i:::r:#:,#merytorycmie do prowa dzeniawszystkich zadai'r powiatowych nalo2onych obowi4zuj4cym prawem.wobec powyzszego niezbgdnym jest podjgc ie ju2 w bieLqcym roku, przezRadg Miasta
Zielona Gora orazRadg Powia tu zielonog6rskiego zgodnych uchwarw sprawie porqczeniapowiatdw.w przypadku przejgci a zadan powiatu grodzkiego przez powiilt ziemski, na skutek ichi-ffiffi:ffij#',;; ,:?"1:,,::, 

-r,u"nie premii minisreriarnej szacuje sis, ze bsdzie ro
zielonog6rskiego, '1"'t L1' uo z pewnosci4 pozyfywnie wptynie a rozw6j calego regionu

w zwiqzku z powy*szym uwa2am za celowe porqczenie dw6ch powiat6w, jednocze.nie':::::::,'::;iJff#1ilil#::::0"*^0,*";;;;" ,qna rozpoczscie proces u rea,izacji

Do wiadomoSci:
l) pan Adam Uibaniak

przewodnic 
z4cy Rady Miasta Zielona Gora
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Rady powiatu Zielonog6rskiego

z dnia 23 mala 2013 r.
w sprawie wylqczenia Gminy Zielona G6ra z obszaru powiatu Zielonog6rskiego

}{rTifi9:YiL'i;l,2rill1j ""* zdnia5 czerwcaleesr. osamorzqdziepowiatowy m(Dz.rJ.z200t r.

Rada Powiatu Zielonog6rskiego wyra2a stanowczy sprzeciw wobec zamiarurwylqczenia Gminy ZieronaGora z obszarupowiatu zietonog6rskiego.

Konsekwencjq wlqczenia Gmin y Zielona Gora do Miasta zielonaG6ra bqdzie nietylko zmiana granic administracyjnych Powiatu Zielonogorskiego ijego zmniejszenie, ale
r 5w nie? f akty czna I i kwid a cja Gm i ny ZielonaG 6 ra.

Rada Powiatu uwa2a, i2 godzi to w interesy nie tylko Gmi ny Zielona Gora, alei mieszkaric6w calego Powiatu Zielonog6rskiego. powiat Zielonogorskitracqc ze swojegoobszaru Gming Zielona Gora zostanie pozbawiony czgSci 2rodel dochodow. skutkiemtego bgdzie uniemozliwienie wykonywania zadafr powiatu na carym jego obszarze.Utrudni to rowniez mieszkaficom dostgp do usrug administracyjnych.

Ponadto wlqczenie Gminy Zielona G6ra do Miasta Zielona zagrozi uchwaleniubudzetu Powiatu na kolejne lata.

w zwiqzku z powyZszym Rada Powiatu Zlelonog6rskiego nie akceptuje dziaNanprowadzqcych do pogorszenia poziom u Zycia mieszka6c6w calego powiatu i apelujemydo Prezydenta Zielonej Gory o wycofanie sig z pomysr6 w burzqcych sporec zny tad ispokoj oraz zaprzestanie dalszych dzialan zmierzaiqcych do wylqczenia Gminy zielonaGora z Powiatu Zielonogorskiego.


