
Stanowisko  

wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów województwa 

kujawsko-pomorskiego zgromadzonych                                          

na III Forum Samorządowym 

w sprawie 

 kierunków rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce   

 

 

We współczesnym państwie samorząd terytorialny stanowi fundament ustroju 

demokratycznego państwa, umożliwiając lokalnym społecznościom współdecydowanie 

o swoim losie oraz kształtowaniu warunków rozwoju ich Małych Ojczyzn. Zarazem samorząd 

terytorialny w obecnym kształcie jest jednym z największych osiągnięć demokracji w naszym 

kraju, jak też stanowi podstawę decentralizacji systemu zarządzania sprawami publicznymi. 

Przekazanie w ręce społeczności lokalnych współodpowiedzialności oraz instrumentów 

zapewniających wpływ na rozwój wspólnot terytorialnych stanowi przejaw realizacji zasady 

subsydiarności sformułowanej w Konstytucji RP. Dzięki temu ukształtowany został silny 

 i sprawny samorząd terytorialny z powodzeniem realizujący wyzwania rozwojowe.  

Niezwykle istotną rolę odgrywają w tym zakresie liderzy samorządowi, cieszący się 

zaufaniem współmieszkańców, planujący oraz realizujący przedsięwzięcia istotne dla 

wspólnoty samorządowej.  

Dlatego też wyrażamy głębokie zaniepokojenie planami zmierzającymi do 

ograniczenia mieszkańcom prawa do decydowania komu powierzają zarządzanie swoją 

gminą, a tym samym do odebrania im możliwości wpływu na los ich Małych Ojczyzn.   

Niezwykle niepokojące są doniesienia o projektowanych zmianach w Kodeksie Wyborczym, 

ograniczające  bierne prawo wyborcze lokalnym społecznościom. Nie akceptujemy planów 

ograniczania kompetencji poszczególnych samorządów jak też pozbawiania ich instrumentów 

realizacji powierzonych zadań. Niepokój budzą propozycje zmierzające do centralizacji 

systemu zarządzania Państwem, zwłaszcza w kontekście zmian kompetencyjno-ustrojowych 

w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.  

Konieczna jest zatem szeroka i uczciwa dyskusja pozwalająca na zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych partnerów i wypracowanie wspólnie uzgodnionych wniosków. Będzie to 

sprzyjać doskonaleniu systemu samorządności w Polsce oraz wzmacnianiu mechanizmów 

demokracji jak też wpłynie na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.  



W pełni popieramy wnioski oraz propozycje w tym zakresie, zaakceptowane przez  

ogólnopolskie Korporacje i Zrzeszenia Samorządowe, zawarte w Apelu środowisk 

samorządowych przyjętym w dniu 16 marca 2017 r w Warszawie,  uznając, iż odnoszą się 

one do niezwykle istotnych spraw wpływających na stan obecny oraz rozwój polskiej 

samorządności.  

W związku z tym zwracamy się do strony Rządowej oraz do Parlamentarzystów  

o poszanowanie konstytucyjnych zasad ustroju demokratycznego państwa oraz reguł dialogu 

społecznego w zakresie kreowania rozwiązań wpływających na przyszłość polskiego 

samorządu.  
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