
 

 

UCHWAŁA Nr XLI/229/2010. 
Rady Miejskiej  

w Głuszycy 
 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 

w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami), Rada 
Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje: 
 

 
 
 § 1. 27 maja 2010 roku minęło dwadzieścia lat od pierwszych po II wojnie światowej 
demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego. Tego właśnie dnia obywatele Polski 
w wolnych wyborach wybrali swoich przedstawicieli do pierwszego samorządu miast, gmin, 
powiatów i województw. 
W 1989 roku doszło do zmian ustrojowo - gospodarczych, w oparciu o wielkie dziedzictwo 
ruchu „Solidarności”, uznano wówczas przywrócenie lokalnej samorządności za jedno z 
najważniejszych wyzwań w budowie demokratycznego państwa. Polacy otrzymali prawo 
współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Władzom lokalnym, znajdującym się 
najbliżej ludzi, przekazano wielką część odpowiedzialności za sprawy publiczne. Podjęte 
wówczas reformy rozpoczęły dzieło przywracania naszego Kraju do wielkiej rodziny 
demokratycznych wolnych od reżimu państw. 
Podejmując tę Uchwałę Rada Miejska w Głuszycy pragnie oddać również cześć obywatelom, 
zwykłym Polakom, mieszkańcom Głuszycy, którzy podjęli się trudu praktycznego wcielania 
w życie idei samorządności. Swoim działaniem przywrócili poczucie, że podejmowanie 
działań na rzecz lokalnych społeczności jest priorytetem dla rozwoju kraju i zasługuje na 
najwyższe uznanie. Wyrażając wdzięczność wszystkim, dzięki, którym odżyła idea 
samorządności. 
 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Dwadzieścia lat temu powołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorząd terytorialny 
był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym. Umożliwił społeczeństwu o 
decydowaniu o swoich „małych ojczyznach”. Bezsprzecznie jest to jedno z najważniejszych 
osiągnięć współczesnej demokracji. Po czarnych czasach komunizmu wykorzystując wielkie 
dziedzictwo ruchu „Solidarność” społeczeństwo otrzymało możliwość decydowania o 
władzach lokalnych, które wybierane w sposób demokratyczny sprawowały władzę w gminie, 
powiecie i województwie. W związku z powyższym uchwała ta ma na celu oddać cześć tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do wdrożenia samorządności po roku 1990 oraz ją 
kształtowali do dnia dzisiejszego. W szczególności należy wywołać tych wszystkich, którzy 
przyczynili się  do rozwoju samorządności w Głuszycy.  


