
 

 
 
 

 
Poznań, 1 marca 2017 r. 

    Szanowni Państwo 

Prezydenci, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Miast 

    W załączeniu przesyłam zaproszenie na Forum Samorządowe, które organizują 
wspólnie krajowe i regionalne organizacje samorządowe, w celu omówienia aktualnej 
sytuacji samorządu terytorialnego i wspólne podjęcie działań w obronie zasad sa-
morządności, jakich wiele Państwo proponujecie w toczącej się w całym kraju debacie. 

   Ramowy program Forum w dniu 16 marca br. jest następujący: 
11:30 – otwarcie, przywitanie Gości Honorowych, wprowadzenie 
11:40 – przedstawienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego 
12:00 – wystąpienia szefów organizacji 
12:30 – Karta Samorządności – zapowiedź dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej 
12:40 – ograniczenie praw wyborczych obywateli – omówienie  
13:00 – wystąpienia uczestników – propozycje dalszych działań 
14:30 – podsumowanie. 

   Sądzimy, że dalsze działania mogłyby obejmować między innymi: 
1) podjęcie stanowisk Zgromadzeń Ogólnych poszczególnych Związków, zaplanowanych na 

marzec i kwiecień (w tym nasze, 21 i 22 marca w Serocku); 
2) przyjmowanie Karty Samorządności przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw; 
3) zorganizowanie w maju (w okolicy Dnia Samorządu, 27.V) Wiosny Samorządu – wiec  

w Warszawie, spotkania mieszkańców na rynkach miast itp. 

Zgłaszane są także liczne inne propozycje, warte rozważenia. 

   Pragnę przy tej sposobności poinformować Państwa, że Zarząd Związku podjął już w tych 
sprawach następujące działania: 

1) przyjął stanowiska ws. propozycji ograniczenia liczby kadencji, a także uzyskał nową 
opinię prawną w tej kwestii, 

2) zaopiniował negatywnie projekt ustawy warszawskiej oraz wystąpił o wysłuchanie 
publiczne w tej sprawie, z udziałem wszystkich zainteresowanych miast i gmin, 

3) przyjął projekt Karty Samorządności, 
4) podjął współpracę z innymi Związkami, w celu wspólnej obrony zasad samorządności, 
5) przygotowuje dalsze propozycje na nadchodzące Zgromadzenie Ogólne Związku. 

   W załączeniu przesyłam kartę zgłoszenia na Forum, którą po wypełnieniu należy odesłać do 
naszego Biura. Zgłosić się można również na naszej stronie internetowej: www.miasta.pl. 

   Przyjęta przez nas Karta Samorządności stanowi przypomnienie podstawowych zasad 
ustroju państwa, o których politycy zdają się nie pamiętać. A są to zasady wywalczone przez 
wielki ruch społeczny „Solidarność” pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”. Przyjęty w 1981 
roku Program Samorządnej Rzeczpospolitej pozostaje wciąż zobowiązaniem do wykonania. 

         Z wyrazami szacunku 

     
               Zygmunt Frankiewicz     

      PREZES ZWIĄZKU 

http://www.miasta.pl/

