
UCHWAŁA NR III/7/2015 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 listopada 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 25-lecia samorządu terytorialnego 

   
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie nadanego 

Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie uchwala się, co następuje: 

  
§ 1.  Przyjmuje się stanowisko dotyczące obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego 

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do uchwały.  .   

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

                  Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

                     

                   Łukasz Radzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W celu  upamiętnienia obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego Rada Miejska w 

Karczewie podejmuje stosowne stanowisko, wyrażając tym samym swój  szacunek i 

podziękowanie wszystkim, którzy  działali na rzecz tworzenia prawdziwej lokalnej 

samorządności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 

do UCHWAŁY NR III/7/2015 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ  

W KARCZEWIE 

z dnia 10 listopada 2015 r. 

 

 

  

 

STANOWISKO 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

dotyczące upamiętnienia 25-lecia samorządu terytorialnego   
  

Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona przez  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 8 marca 1990 roku stworzyła podstawy samorządności lokalnej, przekazując 

znaczną część zadań publicznych na samorządy. Dzięki ustawie, gminy będące 

najniższym szczeblem samorządu, otrzymały własne źródła dochodów i możliwość 

samodzielnego decydowania o sposobach ich wydatkowania.  Ustawa ta dała również  

możliwość włączania mieszkańców gmin w proces demokratyzacji  na poziomie 

lokalnym, a także zapewniła im większy i zarazem bezpośredni dostęp do władzy 

publicznej,  umożliwiając jednocześnie kontrolę i ocenę działań władz samorządowych. 

Reaktywowanie w naszym kraju samorządu terytorialnego będące efektem procesu 

decentralizacji, stało się jednym z istotnych elementów budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. Rozwój samorządności mobilizował społeczność lokalną na poziomie 

miast i wsi, na poziomie  lokalnym i  regionalnym.  

 25.rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego, to okazja do refleksji i 

podsumowań minionego ćwierćwiecza. Spojrzenie na minione 25 lat daje nam możliwość 

zauważenia,  jak wiele już w dziedzinie samorządności zostało osiągnięte, a jednocześnie 

uświadamia, ile jeszcze przed samorządami nowych wyzwań, a jednocześnie i 

ogromnych szans. Ogromną szansą stało się dla nas otwarcie możliwości pozyskiwania 

środków z funduszy europejskich, które ułatwiły rozwój wielu gmin, w tym naszej. 

Cytując słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II „…Siła państwa i jego rozwój zależą w 

dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu 

ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany…” pamiętamy o przewodnim 

celu naszej działalności, że mądra i sprawna praca samorządu skutkować będzie  

tworzeniem coraz lepszych warunków życia mieszkańcom.   

  

 Składamy wyrazy uznania wszystkim, którzy w minionym ćwierćwieczu przyczynili się 

do budowania w Gminie Karczew nowej, samorządowej rzeczywistości. Dziękujemy za 

ich trud i odpowiedzialność podczas tworzenia tego wielkiego dzieła, jakim jest Polska 

samorządna.  

                 Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

                     

                   Łukasz Radzik 
 


