
Dzień Samorz ądu Terytorialnego-Rzeszów 2008 

SZANOWNI PAŃSTWO, uczestnicy uroczystości podkarpackich 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2008. 

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 29 czerwca 2000 roku. 
Upamiętniona została w ten sposób data pierwszych, w pełni 
demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które 
były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce 
po II wojnie światowej. Przeprowadzone 27 maja 1990r. wybory lokalne 
oznaczały przywrócenie w Polsce instytucji samorządu terytorialnego. 
Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy 
terytorialne stały się rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. 

Dzień ten oznaczał generalną zmianę istniejącego w PRL-u  
od 40 lat modelu ustrojowego, ustanowionego 20 marca 1950 roku 
ustawą sejmową o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, 
który to akt prawny znosił dotychczasową polską samorządność. 
 Przez 40 lat władza w gminie (mieście) realizowała politykę władzy 
centralnej wobec społeczności lokalnej. 

Od 1990 roku samorządne gminy i miasta polskie, a od 1999 roku 
takŜe samorządne powiaty i województwa – starają się sprostać coraz 
większym oczekiwaniom swoich obywateli. Szkoda tylko, Ŝe od połowy 
lat 90-tych, kolejne Rządy Rzeczypospolitej - głosząc, Ŝe jedyną w pełni 
udaną reformą po 1990 roku jest reforma samorządowa - równocześnie 
nakładały na samorządy nowe, trudne zadania, nie przekazując w ślad 
za tym adekwatnych środków finansowych. Pomimo tych trudności 
większość samorządów terytorialnych, takŜe w naszym województwie, 
moŜe zanotować na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno w sferze 
gospodarczej jak i społecznej. 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, 
którego mam zaszczyt być w tej III kadencji Przewodniczącym,  
juŜ po raz ósmy organizuje uroczystości wojewódzkie z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego. Jest to coroczna okazja, aby spotkać się 
wspólnie w stolicy naszego województwa, zademonstrować 
jego integrację w róŜnorodności kulturowej, patriotyzm i religijność 
podkarpackich społeczności. Jest to takŜe okazja do zaprezentowania 
dorobku samorządów gminnych, miejskich, powiatowych 
i wojewódzkiego oraz uhonorowania niektórych ich przedstawicieli. 

Przychodzimy na nasze samorządowe święto z niesłabnącą 
nadzieją na pełną realizację idei samorządowych głoszonych 27 maja 
1990 roku.  



 

śyczenia na Dzie ń Samorz ądu Terytorialnego – 2008 

 

Dla wszystkich Państwa: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, 
Starostów, Radnych, Sołtysów i pracowników samorządowych: 

- wytrwałości i nieustającego entuzjazmu. Samorząd nie jest czymś co 
istnieje obok Państwa, ale jest jego waŜną częścią. Niestety politycy 
nie zawsze o tym pamiętają. Dopóki samorząd oparty będzie na 
entuzjazmie i wytrwałości w słuŜeniu swoim społecznościom, tak 
długo ma szansę dobrego działania, 

- jako działacz samorządowy od początku jego ustanowienia (od 27 
maja 1990 roku) mam nieustającą satysfakcję z jego istnienia i 
działania. Moje Ŝyczenia zmierzają do tego, aby to wszystko co 
robimy- a zaleŜy to w połowie od rządu i legislacji, a w połowie od nas 
zainteresowanych – szło dobrze. Dlatego Ŝyczę nam wszystkim, aby  
i nam, i rządowi i legislacji w Polsce CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ! 
Abyśmy takŜe mieli wystarczający wpływ na tworzone prawo tak, aby 
dokonywane zmiany poprawiały kondycję samorządu. Nie dla samego 
samorządu, ale przede wszystkim dla obywateli, 

- Ŝeby do następnego Dnia Samorządu było lepiej niŜ jest. śebyśmy  
w nowej perspektywie finansowej (do 2013 roku) zbudowali  
i zmodernizowali wszystkie brakujące drogi, dróŜki i ścieŜki rowerowe. 
śebyśmy wykonali co najmniej tak olbrzymi skok, jak w latach 90-tych, 
zwłaszcza w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów czy 
oczyszczalni ścieków. By Ŝycie naszych rodzin, uczniów i studentów, 
chorych i oczekujących pomocy było lepsze. 

WSZYSTKIEGO  DOBREGO !!! 

 
Przewodniczący Zarządu PSST 

Zygmunt Cholewiński 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 
 
 
 
 
Rzeszów,  17 maja  2008 r. 

 
 
 


