
                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

Dzień Samorządu Terytorialnego-2012 

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

 

 
         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. 
          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. Większość 
samorządów terytorialnych, takŜe w naszym województwie - mimo wielu 
przeciwności - odnosi sukcesy, zarówno w sferze gospodarczej 
 jak i społecznej. 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, którego 
mam zaszczyt być w tej IV kadencji Przewodniczącym, począwszy  
od 2001 roku juŜ po raz dwunasty 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.  

 

 



  
         W roku bieŜącym nasze samorządowe święto obchodzimy 
dwuetapowo. W ubiegłą sobotę zaprosiliśmy Państwa  
do rzeszowskiej Fary na Mszę św.  za podkarpackie samorządy,  
na paradę ulicami Rzeszowa ale takŜe na Międzynarodowe Targi 
śywności Ekologicznej EKOGALA, aby docenić wysiłki i dorobek tych,  
którzy z powodzeniem rozwijają tę dziedzinę naszego rolnictwa  
i przetwórstwa. 

Nagrodziliśmy tam najzdolniejszą młodzieŜ Podkarpacia  
oraz wyróŜniliśmy czasopisma samorządowe. Natomiast statuetki 
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz pozostałe wyróŜnienia 
wręczymy dzisiaj podczas uroczystej konferencji w Polańczyku. 

WyraŜam nadzieję, Ŝe nasze działania – zarówno codzienne  
jak i te uroczyste - przybliŜają realizację idei samorządności głoszonych 
od pamiętnych wyborów 27 maja 1990 roku. 

 
Przewodniczący Zarządu PSST 

 
 

Mirosław Karapyta 
          Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 
Polańczyk, 30 maja  2012 r. 

                                                                                 


