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Oświadczenie skierowane do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych wszystkich szczebli 

i pracowników samorządowych 

27 maja przypada kolejna rocznica polskiej samorządności, dająca przekonanie o słuszności przyjętej dro-

gi oraz nadzieję na utrwalenie i kontynuowanie aktywności społecznej obywateli, będącej źródłem ich zaan-

gażowania i troski o swoją małą ojczyznę. 

Reforma samorządowa to jeden z największych sukcesów polskiej transformacji. Odrodzenie demokracji 

lokalnej uwolniło olbrzymi potencjał kreatywności Polaków, pomnożyło nasz społeczny kapitał i doprowa-

dziło do rozkwitu wielu małych ojczyzn. Mądrość przedsięwzięcia polegała na uruchomieniu mechanizmów 

lepszego zarządzania, racjonalnego finansowania, przyspieszonego rozwoju i dojrzewania lokalnych wspól-

not. 

13 maja br. powołaliśmy Senacki Zespół Samorządowy, w którym jako senatorowie wywodzący się z sa-

morządu chcemy pracować razem z Wami na rzecz dobra wspólnego. 

Samorząd terytorialny w Polsce jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywają tu jed-

nostki samorządu terytorialnego, które nie tylko odpowiadają za bezpośrednią realizację wielu zadań związa-

nych z różnymi dziedzinami życia obywateli czy realizują konkretne usługi publiczne, lecz są przede wszyst-

kim szkołą aktywności. 

W tej niepowtarzalnej historii polskiej drogi ku wolności trzeba spojrzeć na jednostki samorządu jako na 

wspólnoty, działających razem obywateli. Samorząd to struktura, która poprzez sieciowe zarządzanie instytu-

cjonalne wzmacnia działanie państwa. Bez względu na polityczne sympatie, zaangażowanie wspólnot w natu-

ralny sposób przekłada się, przez kształtowanie ich obywatelskiej postawy, na wzmocnienie trwałości pań-

stwa i jego bezpieczeństwo. 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia dla 

wszystkich zaangażowanych w tworzenie i rozwój lokalnej wspólnoty samorządowej. Niech codzienna praca 

będzie świadectwem dumy z przynależności do społeczności lokalnej oraz nieustającą inspiracją do podej-

mowania nowych wyzwań. 

Dziękując za dotychczasowe działania, wyrażamy swój ogromny szacunek i uznanie dla Państwa wzoro-

wej pracy, oddania i poświęcenia. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za wspólne dobro przełoży się 

na spektakularne sukcesy i osiągnięcia, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej aktywności. 
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