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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 708 O

Warszawa, dnia 18 listopada 2009 r.

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn

Marszałek Senatu w dniu 9 listopada 2009 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej projekt uchwały
o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn w celu rozpatrzenia go w pierwszym
czytaniu.
Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 17 i 18 listopada 2009 r.
rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawcę projekt
uchwały zawarty w druku nr 708 i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki
(zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Janusz Sepioł

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały
o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn

-

Poprawka
KU,
KSTAP

a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej",
b) treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Od dwudziestu już lat jesteśmy świadkami odżywania więzi
lokalnych i regionalnych. Będąc obywatelami Europy i Świata, pozostajemy
wciąż przypisani do niepowtarzalnego miejsca kształtującego naszą
osobowość – do naszej Małej Ojczyzny. Rodzinna wieś, miasteczko czy
miasto są nam bliskie i traktowane uczuciowo.
Źródłem siły Małych Ojczyzn są samorządy lokalne i regionalne,
przywracane od 1990 roku. Ich aktywność jest przejawem determinacji
Polaków w dążeniu do budowania demokratycznego ustroju, wspartego na
fundamentach

społeczeństwa

obywatelskiego.

Utworzenie

instytucji

samorządowych – a więc przekazanie wspólnotom samorządowym
istotnych uprawnień przypisanych dotąd instytucjom i organizacjom
centralnym – dało obywatelom wiarę we własne siły oraz możliwości
kreowania najbliższego otoczenia.
Odtworzenie samorządów w gminach i powiatach oraz powołanie
samorządów

wojewódzkich

wywołało

niespotykane

wcześniej

zaangażowanie społeczeństwa podejmującego trud kształtowania swoich
Małych Ojczyzn. Dzięki temu możliwy okazał się sukces odrodzonego
samorządu,

który

stał

się

oparciem

polskiego

społeczeństwa

obywatelskiego. Osiągnięcia terytorialnych wspólnot samorządowych w
dziedzinie tworzenia więzi społecznych i odrabiania cywilizacyjnych
zaniedbań okazały się szczególnym wkładem w budowę nowego ładu
demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

-2W związku z dwudziestą rocznicą przeprowadzenia pierwszych
wyborów

do

odrodzonego

samorządu

terytorialnego

Senat

Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2010 Rokiem Demokracji
Lokalnej.
Wyrażając

uznanie

wszystkim,

którzy w

swoich

Małych

Ojczyznach podjęli działania dla dobra wspólnego, rozwoju lokalnej
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, co potwierdziło sens reform
ustrojowych państwa, Senat Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wolę
dalszego wzmacniania samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspierania
inicjatyw temu służących.

Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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