UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2010 r.
w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

27 maja 2010 r. mija dwadzieścia lat od pierwszych po II wojnie światowej
demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego. Obywatele wybrali wówczas
swoich przedstawicieli do pierwszego samorządu miast i gmin.
Podejmując w 1989 r. zmiany ustrojowe, w oparciu o wielkie dziedzictwo ruchu
"Solidarności", uznano przywrócenie lokalnej samorządności za jedno z najważniejszych
wyzwań w budowie demokratycznego państwa. Poprzez odrodzenie samorządu Polacy
otrzymali prawo współdecydowania o swoich lokalnych, a później i regionalnych
wspólnotach. Władzom lokalnym, znajdującym się najbliżej ludzi, przekazano wielką część
odpowiedzialności za sprawy publiczne. Podjęte wówczas reformy rozpoczęły dzieło
przywracania naszego Kraju do wspólnoty demokratycznych państw.
W dziele odrodzenia samorządności istotną rolę odegrał odrodzony Senat
Rzeczypospolitej Polskiej. Już 29 lipca 1989 r. podjął uchwałę w sprawie samorządu
terytorialnego. Wyraził w niej przekonanie o konieczności istnienia autentycznych władz
lokalnych jako niezbędnego elementu przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski.
To Senat Rzeczypospolitej Polskiej był inicjatorem tych ważnych ustaw i 19 stycznia 1990 r.
przyjął regulacje przywracające samorząd gminny, dające podmiotowość społecznościom
lokalnym i umożliwiające przeprowadzenie wyborów do rad gmin.
Przez dwadzieścia lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej szczególną uwagę poświęcał
problemom samorządu terytorialnego i dlatego dziś wyraża głębokie uznanie tym wszystkim
obywatelom, bez udziału których sukces reformy samorządowej byłby niemożliwy. To oni,
pełni zapału, podjęli się trudu praktycznego wcielania w życie idei samorządności. Swoim
działaniem przywrócili poczucie, że podejmowanie działań na rzecz lokalnych społeczności
ma sens. Z perspektywy "małych ojczyzn" najlepiej widać, jak zmieniała się Polska.

-2Senat deklaruje, że nadal będzie patronował rozwojowi samorządności lokalnej,
wspierał służące jej inicjatywy i aktywnie współpracował ze wszystkimi, którym bliskie
są sprawy samorządowe.
Nasza Ojczyzna potrzebuje bowiem ciągłego uwalniania energii i angażowania się
obywateli w rozwój każdej samorządowej wspólnoty.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
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