DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
Dzień Samorządowca obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę wejścia w
życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Ówczesne prawo,
wraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny (rządowy i samorządowy) model
ustroju administracji publicznej w terenie.
Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina. Ustawa nadała jej
osobowość prawną i umożliwiła ochronę sądową samodzielności. Jako organy
gminy wskazano: radę oraz kilkuosobowy zarząd z wójtem, burmistrzem lub
prezydentem na czele. Samorząd otrzymał prawo do posiadania mienia
komunalnego oraz wyposażony został w dochody własne dodatkowo uzupełnione
subwencjami i dotacjami z budżetu państwa.
Od 1990 roku mamy nie tylko nowe struktury i prawo, ale także nowy sposób
myślenia obywateli, bardziej świadomych swoich praw i obowiązków. Wiedzących,
że mają realny wpływ na różne obszary codziennego życia, na to, co dzieje się w
ich „małych ojczyznach”.
Obecnie w Polsce samorząd terytorialny jest trójszczeblowy. Najniższy i
podstawowy szczebel to gmina, następnie lokalny - powiat oraz regionalny województwo. Każdy z nim ma swoje własne, określone odpowiednią ustawą
zadania. Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ustroju jednostek
samorządu terytorialnego są: ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa o
samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa. Zakres tych
zadań wciąż ulega poszerzeniu. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego
jest gmina, Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie
zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP samorząd terytorialny uczestniczy w
sprawowaniu władzy publicznej. Wyraża się to w wykonywaniu nie tylko zadań
własnych, tj. przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego, lecz także
realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
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Tegoroczny Dzień Samorządowca przypadł w rocznicę pierwszych po przełamaniu
systemu komunistycznego i odzyskaniu suwerenności Polski wyborów do
samorządowej gminy, które to odbyły się dokładnie 18 lat temu - w dniu 27 maja
1990r.

Dzień Samorządowca jest okazją do podsumowań i refleksji.
Trudno nam sobie obecnie wyobrazić państwo polskie bez samorządów lokalnych i
samorządu regionalnego. Władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem
przemian, a struktury samorządowe przyczyniły się w sposób istotny do
uporządkowania
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społecznościach lokalnych. To Samorządowcy mogą zaprezentować dorobek pracy
dla społeczności lokalnych, bez której trudno sobie wyobrazić obraz Polski.
Minęło 18 lat od czasu reaktywowania samorządu terytorialnego. Dzięki
zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców dla wspólnot lokalnych, ten okres
stał się epoką rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Reaktywowanie samorządu terytorialnego w 1990 roku jest jednym z największych
sukcesów okresu transformacji. Sukces ten zawdzięczamy wielu aktywnym
działaczom lokalnym, ale przede wszystkim mieszkańcom polskich gmin i miast,
tworzących wspólnoty samorządowe.
Od czterech lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Przez ten czas wykorzystujemy
wszelkie możliwości, które daje członkostwo. Przed nami nowe wyzwania
wynikające z budżetu UE na lata 2007-2013. W tych latach postaramy się wspólnie
podjąć działania w celu sprostania oczekiwaniom lokalnej wspólnoty.
W chwili obecnej Rząd Donalda Tuska pracuje nad kolejną już decentralizacją
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Państwa. Zapowiadane jest kolejne zwiększenie kompetencji Samorządów.
Niestety doświadczenie uczy, że oznacza to ni mniej ni więcej, zwiększenie zadań
bez wystarczającej rekompensaty finansowej.

Z okazji Dnia Samorządowca
Pani Zofii Annie Schab – Wójtowi Gminy Jeżów składam gratulacje i
podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz
kształtowania przynależności do naszej małej Ojczyzny. Dziękuję za trud i
poświęcenie z jakim służy Pani lokalnej społeczności, za owocną pracę, za
ciekawe pomysły i śmiałe decyzje.
Życzę dużo, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy
oraz satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznej roli.
Pracownikom Urzędu Gminy, Radnym, Sołtysom pragnę serdecznie podziękować
za trud i poświęcenie z jakim służycie miejscowemu społeczeństwu. Dzięki
Waszemu profesjonalizmowi, rzetelności i zaangażowaniu przyczyniacie się do
wzmożonego rozwoju lokalnego z korzyścią dla mieszkańców gminy.
Wam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, samych
sukcesów w pracy, dalszej owocnej i spokojnej pracy.
Przyjmijcie Państwo gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz
rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania przynależności do naszej
małej Ojczyzny. Życzę, aby Wasze wysiłki były zauważone i doceniane przez
mieszkańców Gminy.

3

