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Uchwała nr ………………./2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia………………………………2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności 

administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu 

  

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094) w związku z § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego                             

(t. j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2836) Sejmik Województwa uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się rezolucję dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej 

województwa opolskiego przez mieszkańców regionu, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Rezolucję, o której mowa w § 1, przekazuje się: 

- Eurodeputowanym z województwa opolskiego i dolnośląskiego,  

- Posłom i Senatorom z  województwa opolskiego, 

- Wojewodzie Opolskiemu,  

- Starostom powiatów z województwa opolskiego, 

- Prezydentom, burmistrzom i wójtom gmin z województwa opolskiego, 

- Mieszkańcom województwa opolskiego za pośrednictwem środków masowego przekazu.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr………/2023                                           

  Sejmiku Województwa Opolskiego 
           z dnia ………………………………../2023   

 
REZOLUCJA 

W roku 2023 mija 25 lat od wydarzeń, które całej Polsce pokazały, że mieszkańcy 

województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie i z sukcesem walczyć                   

o dobro swojego regionu. Mocne obywatelskie „NIE”, skierowane w 1998 roku przeciw 

rządowym planom podziału administracyjnego Polski na 12 regionów, zostało zauważone                       

w całym kraju, i co najważniejsze, spowodowało odejście od pierwotnych zamiarów.                     

Dzięki ogromnej, oddolnej wspólnej akcji przedstawicieli organizacji obywatelskich, ludzi 

kultury i mediów, a przede wszystkim zwykłych mieszkańców regionu, mamy dziś na mapie 

Polski  16 województw, w tym nasze, obronione - opolskie.  

Sejmik Województwa Opolskiego wyraża podziękowania i wyrazy uznania  wszystkim, 

którzy 25 lat temu zjednoczyli się w obronie tożsamości wielokulturowego regionu i głośno 

manifestowali chęć zachowania województwa opolskiego na mapie administracyjnej kraju – 

czy to biorąc udział w działaniach Opolskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, czy w 

zainicjowanej przez ówczesną redakcję Nowej Trybuny Opolskiej akcji „Brońmy swego 

Opolskiego”,   czy wreszcie, stając od granicy do granicy  województwa, silnie połączeni w 

„Łańcuchu nadziei”. 

25 lat temu Opolanie pokazali, że dla realizacji wspólnych celów potrafią porozumieć               

się ze sobą ponad podziałami.  Potem, przez kolejne lata, konsekwentnie udowadniali,                    

że potrafią skutecznie budować i pomnażać społeczne oraz gospodarcze walory regionu,              

zadbać o jego rozwój i dobrą przyszłość. 

W  rocznicę tych wydarzeń,  jako Sejmik Województwa Opolskiego, wyrażamy dumę i radość               

z faktu, że dzięki wspaniałej postawie mieszkańców, ich zaangażowaniu i konsekwencji,               

mamy samorządowe, samodzielne województwo. Chcemy nadal budować poczucie 

wspólnoty i umacniać pozycję naszego regionu w Polsce i Europie.  

Sejmik zwraca się do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji             

i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia  

jubileuszu 25-lecia samorządności województwa. To doskonała okazja do upamiętnienia 

wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy województwa opolskiego mogą się dziś cieszyć                    

z życia w swoim regionie.  



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem 

województwa. Natomiast na  podstawie § 20 ust. 1 i § 21 pkt. 5  Statutu Województwa 

Opolskiego, Zarząd  Województwa może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie 

rezolucji.  

 

Korzystając z tego prawa wnioskuje się o uczczenie specjalną rezolucją Sejmiku 

Województwa Opolskiego 25-rocznicy obrony samodzielności administracyjnej 

województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.  

Ta rocznica stanowi doskonałą okazję do upamiętnienia lokalnych i regionalnych wydarzeń 

oraz osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do obrony samodzielnego województwa 

opolskiego. 

 


