
 
UCHWAŁA NR 294/XLIII/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym 

w zakresie organizacji wyborów samorządowych 
 

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Podejmuje się stanowisko dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym 
w zakresie organizacji wyborów samorządowych w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały  
Nr 294/XLIII/2017 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 21 grudnia 2017 r.  

               
STANOWISKO NR 14/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 21 grudnia 2017 r. 

dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów 
samorządowych 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna zgadza się z wicemarszałkiem Sejmu RP Stanisławem Tyszką, 
że przywrócenie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów polskiej 
transformacji ustrojowej. Fundamentem idei samorządów gminnych jest prawo mieszkańców 
do wyboru radnych rady gminy w okręgach jednomandatowych, wyboru wójta/burmistrza w 
wyborach bezpośrednich oraz zakładanie komitetów wyborczych wyborców. W tej chwili 
jesteśmy świadkami próby obrócenia tego sukcesu wniwecz, gdyż taki skutek będą miały 
planowane zmiany w Kodeksie wyborczym. 

Preferencje dużych partyjnych komitetów uniemożliwią skuteczne startowanie w wyborach 
lokalnym niepartyjnym działaczom. Lokalnym, czyli miejscowym, tzn. tym, którzy są u 
siebie i swoje podwórka znają najlepiej. I tu, na miejscu, chcą pracować. 

Wyborcy w małych miejscowościach, jak Podkowa Leśna, mogli dotychczas głosować na 
sąsiadów. Ktoś pokusił się o przeliczenie i okazało się, że w Podkowie w co dziesiątej 
rodzinie był lub jest jakiś radny. Stanowimy społeczność zaangażowaną i odpowiedzialną, i 
nie chcemy, żeby nam odebrano poczucie sprawczości! 

Apartyjność pozwalała skupić się na tym, co najważniejsze w samorządzie, tzn. pracy dla 
dobra lokalnych społeczności, a nie dla bardzo szerokiego dobra dużej bezosobowej partii. 

Żądamy wycofania się z projektu zmian Kodeksu wyborczego w części dotyczącej 
samorządów. 

Rada Miasta Podkowa Leśna tym bardziej czuje się zobligowana do zajęcia stanowiska w tej 
sprawie, że wielki podkowianin prof. Jerzy Regulski był ojcem chrzestnym reformy 
samorządowej z 1990 r. i uczestnikiem Okrągłego Stołu. Powtarzamy za Profesorem: „Polska 
musi być państwem obywatelskim, zdecentralizowanym i opartym o terytorialną, a nie 
resortową organizację kraju i społeczeństwa”. 

 

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

                                                


