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Stanowisko

ogólnopolskiego Porozumienia organizacji samorządowych
z dnia 15 maja 2Ot7 r,

1

w sprawie zmian w prawie wyborczym i ograniczenia liczby kadencji wójtów,

burr'iistrzów i prezydentów miast
W oparciu o ogólnopoiską dyskus.ję na temat ograniczenia kadencyjności wójtów,

burmistrzów i prezydentów, jaka od kilku tygodni pojawia się w mediach ogólnopolskie

Porozuiriienie organizacji Samorządowych wyraża stanowczy sprzeciw wobec
argumentów, jakie słysz7-'ly oci strony rządzącej. Rzeczpospolita Polska to obywatele;

obywatele, którzy

w

demokratyczny sposób uybierają m.in. organy samorządu

terytorialnego. od 1990 roku budowaliśmysamorząd, który teraz stanowi siłę kraju.

Demckracia zaczyna się właśnieod wsi, miasteczka, miasta; z którym mieszkańcy

się utożsamiaią' z którego są durnr'i. Zwracamy
1stanowisko

uwagę,

iŻ ustanowienie norm

oPos Zostało przyjęte prz ez dziewięĆ organizacjisygnatariuszy Porozumienia' tj.:
Podkaryackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Pohrdnio\ło-zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Sląski Związek Gnin i Po\Ą'iatów
Zrzęszenię Crllin Województ-uva Lubuskiego
Związek Gmin Lub elszczyzny
Zwiazek Gmin Pcmorskich
Związek Gmin Wannińsko-Mazurskich

limitujących liczbę kadencji wójtów/burm istrzów /prezydentóW miast ma szereg
poważnych wad i jest szkodliwe dla samorządnościlokalne| w Polsce, prowadząc

w

konsekwencji do jej osłabienia. Jeślipodejmuje się zamiar poważnych zmian
o charakterze ustrojowym, to należy potraktować je w sposób kompleksowy. Jeżeli
wprowadzać ograniczenia liczby kadencji, to na|eży je wpro'wadzić w odniesieniu dc
Sejmu

i

Senatu (bowiem działalnośćposłów

i

senatorów nie jest

w żaden sposób

kontrolowana, w przeciwieństwie do samorządów).

Zmiana prawa wyborczego to przede wszystk!.m za'ł'-ąęF. T.a

p!'a!^''o

wolncści

wyboru obywateli zagwarantowanei przepisami Kcnstyturi! RP' łv Ęm art' 62
i art. 169. To obywatele decydowali do tej pory czy dany samorządowiec budzi ich
zaufanie

i

oddawali

na niego głos. Samorządcwiec nie istnieie w przestrzeni

publicznei bez zaufania lokalnei społeczności'Dlatego, to co teraz jest zapowiadane

przez przedstawicieli strony rządzącej pod szyldem kadenclności to ograniczenie
samodzielności lokalnej społecznościw derydowaniu o wborze osób mających pełnić

funkcje organu wykonawczego. Chcemy aby nasz przekaz dotarł do wszystkich
Polaków, że te zmiany, które proponuie rząd to ograniczane praw obyrłatelskich.

Z góry narzucone, autorytarne zapisy odbierają możliwośćpowiedzenia

,,tak"

lub,'nie"

danemu samorządowcowi.

Mieszkańcy, jako członkowie lokalnej społecznościpowinni swobodnie móc
wybierać wójtów/burmis trzów

f

prezydentów miast. Samorządowiec to nie poliĘk,

nie potrzeba mu pnynależncścido partii' Samorządcrviec to sprawny lokaliry
menadżer, który nie służypartii politycznej, a mieszkańcom' Wyjątkowc podĘ'tn
zarzutem, jaki jest wobec nas samorządowców przytAczany przez przedstawicieli

strony rządzącej to oskarżanie o układy, mafie, koterie, przekręty.... Jakie jest
potwierdzenie tej tezy? Jest to kolejna próba walki politycznej' Organy Państwa powinny
koncentrować się na pojedynczych przypadkach naruszeń prawa - surowo je karząc,

a nie rłyciągać niesprawiedliwe wnioski, które w sposób globalny oczarniają całe
samorządowe środowisko. Praca samorządowca iest nieustannie kontrolowana przez
różnego rodzaju służbyi instytucje. Należy tu wymienić z.iednej strony nadzór prawny

sprawowany prz ez wojewodę, a z drugiej strony funkcjonowanie wszelkich instytucji

kontrolnych (tytułem przykładu takich jak NIK, kontrola skarbowa, regionalne izby
obrachunkowe, CBA, urzędy wojewódzkie), akończąc na orzecznictwie samorządowych

kolegiów odwoławczych czy sądów administracyjnych. obok organów kontrolujących

zgodnośćdziałania samorządu z prawem istnieie jeszcze wyżej wspomniana instytucja

referendum odwoławczego, łtóre pozwala obywatelom
stosownych kwalifikacji

na

rozliczenie braku

czy nieudolności' Należy zatem stwierdzić,

różnorodne mechanizmy pozwalające

na

zapobieganie

i

iż istnieją

korygowanie skutków

ewentualnych patologii, o których mowa w uzasadnieniach wygłaszanych w ramach
kampanii zmierzających do ograniczenia liczby kadencji'

|esteśmy otwarci na dyskusję dotycącą usprawnienia pracy samorządów
W tym relacii pomiędzy poszczególnymi organarrii samorządu terytorialnego.
Lecz zmian5r rr.uszą wynikać z reainych postulatów' Ewentualne reforrny prawa

samorządowego powinny mieć charakter systemowy

a nie

wybiórczy

i obejmować postulaty wskazane przez ogólnopolskie Porozumienie organizacii

Samorządowych. Koi-iieczne jest systemowe, całościowepodejście do projektowanych

zmian prawnych

[i

wszelkich innycll reguiacji prawnych w przyszłościdot.

tej

dziedziny], przejawiające się w kompleksowym rozważeniu i uregulowaniu nie rylko
kwestii związanych z dopuszczalną liczbą kadencji w organie wykonawczym gminy, ale
i

czasu trwania kadencji organu wykon awcze1o oraz rady (należy rozważyć

rozwiązania, zgodnie z którymi długośćkadencji rady i organu wykonawczego nie jest
tożsamaJ. jednocześnie zpunktu widzenia reaIizacji inwestycji infrastrukturalnych
pożądane byłoby przedłużenie kadencji wójta. W ramach systemowej, kompleksowej
regulacji należy uwzględnić także takie kwestie jak wynagrodzenia osób zajmujących

w

organach vvykonawczych, godnego odejściaze stanowiska (m.in.

obejmującego

zatrudniania

stanowiska

zniany w zakresie ustawowych ograniczeń dot
ustępujących wójtów, burmistrzów, prezydentów i ich

Zastępców'

Należy w tym kontekście rozważyć rozwiązania funkcionujące w innych kraiach UE.
Jedynie w trzech krajach UE funkcjonują ograniczenia liczby kadencii (w Hiszpanii,

Portugalii

i

-"ve Vy'łoszech]. Natomiast

w

przytłaczającej większości krajów nie ma

ograniczeń dot. liczby kadencji, a w wielu krajach UE kadencia w samorządzie trwa
dłużej niż 4lata ftytułem przykładu w różnych kraja ch związkowych Niemiec kadencja
Iiczy 7 lub nawet 8 lat). Zmiany muszą odbywać się w ramach zasad konstytucyjnych.
Istotą samorządu terytorialnego .jest niezależnośći dialog z organami pańsrwa w celu

o rozwiązywania problemów obywateli. Niestety W ostatnim czasie
z niepokojem obserwujemy zwrot ku centralizacji pańswva' |Jważamy ponadto,
iż wszelkie dyskusje dotyczące ograniczenia sprawowania funkcji pubIicznych
skutecznie;'szeg

w samorządzie powinny być rozważane jedynie w powiązaniu z opierająrym się na
identycznych zasadach ograniczeniem liczby kadencii parlamentatzystów. Fonieważ

kwestia ograniczenia liczby kadencii w samonądach gminnych iest decyzią
o charakterze ustroiowym, wnioskuiemy o przeprowadzenie ogólnopolskiego
referendum w sprawie iednoczesnego ogranicze:ria liczby kadencji posłów
i

senatorów.
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