
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 78. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 maja 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Zgodnie z obowiązującymi ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorzą-

dzie województwa nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawuje prezes Rady Mini-

strów, także przy pomocy wojewody. W szczególności wnioskuje do Sejmu o rozwiązanie rady gminy, rady 

powiatu lub sejmiku województwa w razie powtarzającego się naruszania ustaw lub konstytucji. Odwołuje 

też z tej przyczyny wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo rozwiązuje zarząd powiatu lub zarząd woje-

wództwa na wniosek wojewody. Może także ustanowić zarząd komisaryczny, gdy organy gminy, powiatu lub 

województwa wykazują brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. 

Szanowny Panie Premierze, czy narzędzia prawne zawarte w tzw. ustrojowych ustawach samorządowych 

są wystarczające do sprawowania realnego nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego? 

Pytanie to zadaję po ostatnich wybrykach niektórych prezydentów dużych polskich miast. Wymienię je. 

1. Podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. karty LGBT+, której postanowie-

nia, szczególnie w zakresie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży zgodnej ze standardami WHO, naruszają 

polską konstytucję i ustawy. Przyjęcie podobnych rozwiązań deklarują prezydenci innych miast. 

2. Celowe niewykonywanie obowiązującej wciąż ustawy o tzw. dekomunizacji przestrzeni publicznej. Do 

dziś w Warszawie i niektórych innych miastach funkcjonują nazwy ulic „sławiące” komunistycznych ideolo-

gów. 

3. Tzw. afera reprywatyzacyjna w Warszawie i celowe działania władz miasta sabotujących rozstrzygnię-

cia komisji weryfikacyjnej. O podobnych nadużyciach w innych miastach, np. w Krakowie, dowiadujemy się 

systematycznie. 

4. Próby obejścia ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przez gwałtowne aktualizowanie opłat za użytkowanie 

wieczyste, czyli także opłat za przekształcenie, jak również „manewry” przy ustalaniu bonifikat, które obser-

wowaliśmy przed kilkoma miesiącami. 

5. Wspieranie strajku nauczycieli i konsekwencji z niego wynikających, tzn. blokady matur i egzaminów, 

przez prezydentów niektórych miast. 

Panie Premierze, jak wynika z tych przykładów, szczególnie niektórzy prezydenci dużych miast zachowu-

ją się tak, jakby konstytucja i ustawy w miastach przez nich zarządzanych nie obowiązywały, a przynajmniej 

nie w całości. Czy nie czas na skuteczne działania skierowane przeciwko tym bezprawnym procesom przy 

użyciu już istniejących narzędzi prawnych, a być może także nowych, np. szerszego zastosowania wykonania 

zastępczego? Istotne jest, aby 4 czerwca br. nie okazało się, że powstała siatka miejskich enklaw, które sabo-

tują polskie prawo i przez akcje o podłożu politycznym walczą z polskim narodem i z polskim państwem. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


