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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Samodzielnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego podlega ochronie konstytucyjnej oraz stanowi

fundament funkcjonowania pañstwa polskiego. Ograniczenia samodzielnoœci jednostek samorz¹du te-
rytorialnego ze strony administracji rz¹dowej nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw konstytucyj-
nych. Jakakolwiek ingerencja administracji rz¹dowej – aczkolwiek dozwolona w przypadkach ra¿¹cego
naruszania konstytucji lub ustaw – w dzia³alnoœæ demokratycznie wybranych organów stanowi¹cych
i wykonawczych jednostek samorz¹du terytorialnego powinna mieæ charakter tymczasowy i zmierzaæ
do jak najszybszego przywrócenia w jednostce samorz¹du terytorialnego konstytucyjnego, demokraty-
cznego ³adu prawnego.

Moje zaniepokojenie budzi sytuacja samorz¹du terytorialnego w gminie Parysów, województwo ma-
zowieckie, po³o¿onej na terenie mojego okrêgu wyborczego.

Od 4 marca 2009 r. do chwili obecnej – na podstawie Pañskiej decyzji – funkcjê Rady Gminy Parysów
pe³ni komisarz rz¹dowy i nic nie wskazuje na to, aby administracja rz¹dowa d¹¿y³a do jak najszybszego
przywrócenia normalnego funkcjonowania samorz¹du terytorialnego na terenie tej gminy.

Przyczyn¹ zawieszenia demokratycznie wybranej Rady Gminy Parysów oraz wprowadzenia zarz¹du
komisarycznego by³a trwaj¹ca od 30 grudnia 2007 r. niemo¿noœæ zwo³ania sesji, wskutek z³o¿enia re-
zygnacji przez przewodnicz¹cego oraz wiceprzewodnicz¹cego rady gminy.

Istniej¹c¹ w tym zakresie lukê prawn¹ wype³ni³a ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Ustawa zobowi¹zuje w takiej sytuacji w³aœciwego wojewodê do zwo³ania sesji organu stanowi¹cego sa-
morz¹du terytorialnego, umo¿liwiaj¹c w ten sposób dalsze funkcjonowanie demokratycznie wybranego
organu stanowi¹cego samorz¹du terytorialnego. Ustawa obowi¹zuje równie¿ w tych jednostkach samo-
rz¹du terytorialnego, w których do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, wskutek braku przewodnicz¹cego i wi-
ceprzewodnicz¹cego organu stanowi¹cego samorz¹du terytorialnego, nie mia³ kto zwo³aæ sesji. Ustawa
wesz³a w ¿ycie w dniu 13 marca 2010 r. Uzasadnieniem do uchwalenia przedmiotowej ustawy przez
Sejm i Senat by³a w³aœnie sytuacja w gminie Parysów.

Niestety, do chwili obecnej wojewoda mazowiecki nie zwo³a³ sesji Rady Gminy w Parysowie, mimo
ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku prawnego. Swoj¹ bezczynnoœæ w tym zakresie wojewoda mazowiecki uza-
sadnia tym – wbrew wyraŸnym intencjom ustawodawcy, zawartym w uzasadnieniu do ustawy – i¿ brak
jest podstaw prawnych do zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy, gdy¿, jego zdaniem, wpierw
powinno zostaæ uchylone Pañskie rozstrzygniêcie zawieszaj¹ce Radê Gminy Parysów.

Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. W jaki sposób zamierza Pan przywróciæ funkcjonowanie demokratycznie wybranej Rady Gminy

w Parysowie?
2. Kiedy zamierza Pan to uczyniæ?

Z powa¿aniem
Henryk Górski




