
UCHWAŁA NR XXIII/171/2017
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
sporządzonej w Strasburgu dnia 15 pazdziernika 1985 roku  (Dz. U. 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz § 
16 Regulaminu Rady Gminy Rudniki stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Rudniki, Rada Gminy 
Rudniki uchwala:

§ 1. 

1. Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, 
w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym.

2. 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. Uzasadnienie niniejszego sprzeciwu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 

1. Rada Gminy Rudniki apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej .

2. Rada Gminy Rudniki apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu 
prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie po szerokich konsultacjach 
wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/171/2017

Rady Gminy Rudniki

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie

Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni muszą decydować 
o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy danej gminy mogą wybierać 
w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

Rada Gminy Rudniki będąca organem na rzecz którego ustanowiono domniemanie kompetencji we 
wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej nie zastrzeżonych dla innych organów wyraża 
zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności 
w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym. Dotyczy to przede wszystkim zapowiedzi zmian 
w samorządowym prawie wyborczym, w tym ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego oraz 
sposobu realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Członkowie społeczności lokalnych muszą mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych 
sprawach dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów 
gminy.

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.

W przeciwnym wypadku zmiany prawa samorządowego będą interwencyjne i fragmentaryczne.

Uchwałę otrzymują :

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Premier  Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałkowie Sejmu i Senatu

4. Przewodniczący klubów parlamentarnych

5. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
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