
UCHWAŁA NR VIII.36.2015
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

z okazji 25–lecia Samorządu Terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) zgromadzeni w Domaszowicach, w siedzibie władz gminnych, w 25 rocznicę reaktywowania 
Samorządu Terytorialnego szczebla podstawowego mając świadomość doniosłości chwili i wyjątkowego momentu 
współczesnej historii oraz odpowiedzialności spoczywającej na każdym, któremu na przestrzeni tego okresu 
powierzony został mandat zaufania publicznego mieszkańców, wyrażając wdzięczność i zachowując pamięć 
o osobach, na barkach których spoczęła po raz pierwszy odpowiedzialność publiczna za sprawy lokalne,

uchwalamy, co następuje:

§ 1. Samorząd Terytorialny powołany do życia w 1990 r., jest najbardziej udaną reformą, która została 
przeprowadzona po okresie transformacji ustrojowej państwa. Gminy wydatkują środki efektywniej i oszczędniej, 
niż czyni to władza centralna. Znając potrzeby lokalnej wspólnoty mieszkańców, samorząd zaspokaja je 
skuteczniej i szybciej, aniżeli organy władzy rządowej. Upodmiotowienie gmin i przekazanie im istotnej części 
spraw publicznych o zasięgu lokalnym, rozpoczęło właściwą przebudowę Polski. Oprócz posiadanej osobowości 
prawnej i przysługującej ochrony prawnej, o samodzielności gmin decydują wydajne źródła finansowania 
przekazanych do realizacji zadań. Posiadane władztwo podatkowe i możliwość oddziaływania na wysokość 
własnych dochodów, bezpośrednio determinuje niezależność gmin. Odpowiednio wydajne źródła finansowania 
wydatków są niezbędne do prawidłowego realizowania zadań. W ciągu 25 lat historii samorządu gminnego 
z niepokojem obserwujemy przekazywanie przez państwo do realizacji co raz to nowych zadań własnych. Odbywa 
się to jednak bez równoczesnego zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania ich realizacji. W konsekwencji 
sprawia to, że na barki samorządu nakładane są zadania, bez zapewnienia ich właściwego finansowania. Realizacja 
tych powinności publicznych odbywa się często kosztem innych zadań lub ich wykonywanie odbywa się 
w ograniczonym zakresie. Postulujemy także, by kontynuowana była droga do decentralizacji, poprzez przekazanie 
większych kompetencji gminom, deregulację prawa samorządowego oraz zwiększenie zaufania organów państwa 
do Samorządu Terytorialnego. Przejrzyste prawo i ograniczona biurokracja zwiększy efektywność załatwionych 
spraw, a tym samym i zaufanie mieszkańców do państwa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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