
UCHWAŁA NR …/…/… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia ……….. roku  

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w sprawie potrzeby zachowania  
i rozwoju samorządów w Polsce 

Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 4861) i § 2 ust.2 pkt. 1, § 3 ust.2 pkt. 1, 6, 9 oraz §10 ust. 2 
Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 39 poz.905 ze 
zm.2

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala  

). 

rezolucję 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w sprawie potrzeby zachowania i rozwoju 

samorządów w Polsce 

 

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast, 
które były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie 
światowej. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem 
Samorządu Terytorialnego. Oddajemy hołd twórcom i propagatorom reform samorządowych, 
które wyzwoliły energię tysięcy Polaków i włączyły w życie publiczne kraju po upadku 
komunizmu. 
Idea odbudowy w Rzeczypospolitej autentycznego samorządu, utworzenia demokratycznie 
wybieranych władz terytorialnych zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju 
lokalnego i regionalnego, a także prowadzenia własnej polityki zmierzającej do urządzenia 
swojej Małej Ojczyzny zgodnie z własnymi potrzebami i wyobrażeniami, mogła 
zmaterializować się dopiero po 1989 r. w odrodzonej Polsce. Wówczas to rozpoczął się 
proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania 
jej obywatelom zorganizowanym we wspólnoty terytorialne. W tym przełomowym momencie 
konstruowania struktur suwerennej III Rzeczypospolitej postanowiono oprzeć się na 
katolickiej nauce społecznej i wypływającej z niej zasadzie pomocniczości. Dlatego  
z uznaniem odnosimy się do faktu umieszczenia w preambule uchwalonej w 1997 r. 
Konstytucji RP gwarancji, że ustrój państwa opierać się będzie „na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.  
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w:Dz. U. z 2016  poz. 2260, 1948, Dz. U. poz. 730. 

2 Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: Dz. Urz. W.P. z 2004r. Nr 56, poz. 1095, z 2006r. Nr 80, poz. 1691,  
z 2008r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157. 



Determinacja samorządów gminnych spowodowała znaczne pozytywne przeobrażenie Polski 
i poprawę jakości życia. Skłoniło to w 1998 r. ustawodawcę do wprowadzenia samorządów 
powiatowych i wojewódzkich. Z perspektywy czasu widać, że samorządy spełniają pokładane 
w nich nadzieje i stały się dobrą szkołą społecznej mobilizacji aktywności stymulującej 
modernizację kraju.  
Dla mieszkańców samorządy terytorialne to pierwsze doświadczenie państwa ale warto też 
zauważyć, że są one znacznie lepiej oceniane przez obywateli niż państwo jako całość. Taka 
obserwacja powinna skłaniać do refleksji i docenienia przez elity kierując nawą państwową 
składającego się na polską samorządność dorobku pokoleń, poczucia więzi lokalnych  
i regionalnych, umiejętności samoorganizacji, ciągłej pracy, samodoskonalenia i służby 
ludziom. Samorządy są narzędziem upodmiotowienia obywateli, włączającym w rozwój 
wspólnot, podnoszącym jakość usług publicznych, uczą kultury współżycia, solidarności, 
poczucia odpowiedzialności za innych członków społeczności lokalnej czy regionalnej.  
Z tego względu podkreślamy potrzebę kontynuowania  decentralizacji kraju i wzmacniania 
samorządów terytorialnych uznając je za sposób do budowy silnego i sprawnego państwa 
postrzeganego jako coś bliskiego, znanego, ważnego i przyjaznego obywatelom. 
W naszym województwie będącym kolebką Pierwszej Solidarności i gdzie bogate są tradycje 
ruchu regionalnego, którego propagatorem był Lech Bądkowski , ze szczególnym niepokojem 
zauważamy pojawiające się działania prowadzące do pozbawiania samorządów terytorialnych 
kolejnych kompetencji. Takie działania rodzą nasz sprzeciw. Niezmiennie stoimy na 
stanowisku potrzeby decentralizacji władzy we wspólnym państwie. Nasze doświadczenia 
uczą, że centralizacja osłabia demokrację, prowadzi do zastoju życia społecznego, inercji 
instytucji świadczących usługi publiczne i wykluczenia wielu grup społecznych. Po 27 latach 
funkcjonowania samorządów terytorialnych widzimy jak wielkim są one osiągnięciem 
polskiego społeczeństwa i państwa. Chcemy je chronić i rozwijać.                 
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