
UCHWAŁA Nr XXII/189/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  w związku z art. 4 ust. 6   Europejskiej Karty Samorządu 

Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku ( Dz. U. z 1994 r. Nr 

124 poz. 607) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1.  Rada Gminy Sochocin wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian 

prawa samorządowego w Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze 

ustrojowym. 

 

2. Rada Gminy Sochocin  stwierdza, że pojawiające się w przestrzeni publicznej kategoryczne 

zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie wyborczym w zakresie rewizji 

zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym 

komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności 

organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także ograniczenia 

obywatelom ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności wynikających z art. 62 

Konstytucji RP – godzą w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Wszelkie zmiany prawa samorządowego  powinny być uprzednio poddane możliwie 

szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie,  

w szczególności z przedstawicielami organizacji  zrzeszających jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

§ 2. 1. Rada Gminy  Sochocin apeluje o respektowanie w toku prac nad zmianami prawa 

samorządowego w Polsce postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego 

Polskę prawa  międzynarodowego, w tym Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.  

W szczególności członkowie  społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo 

decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących  ich wspólnoty samorządowej, w tym 

o wyborze  osób wchodzących w skład organów poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

2. Rada Gminy Sochocin apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o niepodejmowanie 

decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

3. Rada Gminy Sochocin apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego 

przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie 

wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie. 



 

 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin oraz Przewodniczącemu 

Rady Gminy Sochocin. 

 

2. Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1 do podejmowania wszelkich działań 

zmierzających  do  przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy publicznej 

oraz jej przedstawicielom. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXII/189/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2017 r 

 

 Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa 

polskiego samorządu przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość 

decydowania o swoim losie i jest najbardziej udaną z polskich reform.  

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie 

proponowane bez żadnych konsultacji społecznych ze stroną samorządową, mogą podważyć 

ustrój państwa. Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli 

mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w 

gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami 

spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. 

Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich 

administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od 

demokracji. Gospodarzami społeczności lokalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą 

decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i 

referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców oraz uprawnienia do podejmowania przez 

nich decyzji w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mogą być ograniczone. 

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy 

mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy 

samorządowe. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. Jego samodzielność w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu 

lokalnego podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest 

sprawowany wyłącznie według kryterium legalności. Jednostki samorządu terytorialnego są 

podmiotami polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy 

publiczne są ich zadaniami własnymi. Kompetencje gmin, powiatów i województw, 

wynikające z ich zadań własnych, są całkowite i wyłączne.  

W związku z powyższym Rada Gminy Sochocin wyraża zdecydowany sprzeciw 

wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności rozwiązań o 

charakterze ustrojowym, zmian w samorządowym prawie wyborczym – w tym ograniczenie 

czynnego i biernego prawa wyborczego – oraz sposobu realizacji zadań publicznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 


