
APEL NR XLIX.6.2017 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

 
 

w sprawie obrony samorządności.  
 
 

Na podstawie § 25 ust. 1 uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 
2004 r. Statut Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 z późn. zm.

1)
) Rada Miasta 

Zielona Góra przyjmuje apel następującej treści: 
 
 
 

§ 1. My, Radni Miasta Zielona Góra, jako reprezentanci jego mieszkańców, wybrani 

w demokratycznej procedurze wyborczej, mający mandat do reprezentowania wszystkich zielonogórzan 

stanowczo protestujemy przeciwko niszczeniu polskiej samorządności! 

Przez  27 lat, gdy  władza państwowa nie umiała sobie z czymś poradzić, do problemu wciągała 

samorząd. Zlecała mu zadania bez odpowiednich środków albo zabierała to, co dobrze funkcjonuje. 

Sądząc po zapowiedziach obecnie rządzący postanowili postąpić inaczej – postanowili samorząd 

unicestwić – uczynić z niego wydmuszkę. Tym samym postanowili zdezorganizować najlepiej 

funkcjonujący fragment Państwa Polskiego. 

Z olbrzymim zdziwieniem przyjmujemy pozbawianie samorządu Województwa Lubuskiego kolejnych 

instytucji i zadań. Protestujemy przeciwko burzeniu samorządu wojewódzkiego, ponieważ nie mamy 

złudzeń, iż następne w kolejce są inne samorządy. Już w tej chwili samorządy szczebla podstawowego 

pozbawiono de facto wpływu na oświatę. Nie mają wpływu na dwa elementy polityki oświatowej: w pełni 

samodzielną decyzję o sieci szkół oraz decyzje kadrowe. Samorząd jest w sytuacji, jaką określa stare 

polskie powiedzenie: „płacz i płać”. Środki przeznaczane na oświatę pochłaniają 50% budżetu miasta, a 

przy tym Miasto ma minimalny wpływ na tę dziedzinę. Czy to normalne?  

Nie mamy złudzeń, że zapowiadana dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów jest tylko 

wstępem do dwukadencyjności radnych.  

Stanowczo protestujemy nie tylko we własnym imieniu, ale przede wszystkim w imieniu mieszkańców 

Zielonej Góry, którym tym ruchem większość rządząca zamierza odebrać podstawowe prawo – prawo 

wyboru i decydowania. 

Wolny i niezależny samorząd terytorialny jest jednym z największych osiągnięć polskiej demokracji 

po 1989 r. To w samorządach zapadają najważniejsze dla mieszkańców decyzje. Tutaj dba się 

o zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb i rozwiązuje się ich problemy. To samorząd jest miejscem 

aktywności organizacji pozarządowych, to tu buduje się społeczeństwo obywatelskie. 

                                                           
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w  Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2304, z 2014 r.  poz. 927 
i 2250 oraz z 2015 r. poz. 1325. 



Międzynarodowa współpraca samorządów z partnerami zagranicznymi była i jest istotnym 

elementem integracji europejskiej i to samorządy stoją za sukcesem w wykorzystaniu funduszy z UE oraz 

zdecydowaną większością inwestycji, które w niespotykanym wcześniej tempie i skali zmieniły nasz kraj.  

Europejska Karta Samorządu mówi, iż samorządność to: prawo i zdolność społeczności lokalnych, 

w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na 

ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Czyżby rząd PiS uważał, iż społeczności 

lokalne nie są zdolne do kierowania i zarządzania własnymi sprawami? 

Tymczasem dziś obserwujemy pomysły, które nie wahamy się nazwać po imieniu: to próba 

uczynienia z polskiego samorządu wydmuszki – systemu Rad Narodowych pod inną nazwą. Protestujemy 

przeciwko temu! Stanowczo! 

Dlatego też wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie funkcjonującymi w przestrzeni publicznej 

propozycjami zmian, które zmierzają do ograniczenia praw mieszkańców, godzą  w elementarne zasady 

prawa oraz naruszają zaufanie obywatela do Państwa. 

Za nieakceptowalne uważamy jakiekolwiek próby ograniczenia możliwości udziału  w wyborach 

samorządowych, na jakimkolwiek szczeblu, lokalnych komitetów wyborczych. Prawo obywateli do 

zgłaszania kandydatów, nienależących do partii politycznych, jest podstawą funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. Reforma Samorządu Tak – Niszczenie samorządu Nie! Dlatego stoimy na stanowisku, że 

jakiekolwiek propozycje zmian w funkcjonowaniu samorządów oraz ordynacji wyborczej powinny być 

rezultatem otwartej, ogólnopolskiej debaty, wolnej od politycznych emocji i presji zbliżających się 

wyborów. 

A mieszkańców naszego Miasta zapraszamy 27 maja 2017 r. do obchodów rocznicy pierwszych 

wyborów samorządowych! 

 

§ 2. Wykonanie apelu poprzez przekazanie Rządowi powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 

Zielona Góra. 

 

§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Tomasz Paweł Sroczyński 


