
UCHWAŁA NR XXII/155/20 
RADY GMINY W BIESIEKIERZU 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

w sprawie stanowiska wobec planów jednostronnego naruszenia przez 
gminę Koszalin integralności terytorialnej i społecznej Gminy Biesiekierz 

oraz Powiatu Koszalińskiego oraz Gmin Sianów, Manowo i Świeszyno 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Biesiekierz stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XVII/131/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 
25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 1320, poz. 2003, z 2018 r. poz. 3648 i z 2019 r. 
poz. 1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada wyraża stanowczy protest wobec upublicznionych planów i działań 
gminy  Koszalin zmierzających do naruszenia integralności terytorialnej 
i społecznej Gminy Biesiekierz, Powiatu Koszalińskiego oraz gmin Manowo, 
Sianów i Świeszyno poprzez włączenie sołectw Skwierzynka, Kędzierzyn 
Gorzebądź, Kretomino, Konikowo i Stare Bielice w granice administracyjne gminy 
Koszalin. 

§ 2. W ocenie Rady zmiany administracyjnych granic powiatów i gmin mogą 
następować jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody społeczności lokalnych, 
których mają dotyczyć oraz z poszanowaniem prawem gwarantowanych 
uprawnień Gminy Biesiekierz do zachowania terytorium możliwie jednorodnego 
ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań 
publicznych. Podstawą dokonywania zmian granic gmin i powiatów nie mogą być 
skutki nieudolnej polityki ekonomicznej gminy dążącej do poszerzenia swoich 
granic. 

§ 3. Rada wyraża wolę współpracy z organami Powiatu Koszalińskiego oraz 
gmin Manowo, Sianów i Świeszyno w celu podejmowania wszelkich prawem 
przewidzianych kroków mających na celu uniemożliwienie zmian granic 
administracyjnych gminy Koszalin. 

§ 4. Uchwała podlega upublicznieniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
sołectwa Stare Bielice. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 790CE873-1ED2-4B1F-91FD-9E8AD81D304B. podpisany Strona 1



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy  

w Biesiekierzu 
 
 

Anna Bejnarowicz 
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