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Dzisiaj już wyraźnie widzimy, że działania rządu premier Beaty Szydło prowadzą do 
marginalizacji samorządu w Polsce. Samorząd, który ustawą z 1990 roku uzyskał swą 
podmiotowość i niezależność, po latach skutecznego działania staje przed utratą własnej 
tożsamości. 
 
Z wielu wypowiedzi przedstawicieli rządu słyszymy o nowych pomysłach na funkcjonowanie 
samorządu. Jednak kierunek proponowanych zmian jest jeden – centralizacja władzy  
i środków na realizację projektów bliskich mieszkańcom. Nie zgadzamy się, aby o naszych 
lokalnych sprawach decydowali ludzie w Warszawie. Tak już kiedyś było. Wielu z nas 
doskonale pamięta ten mroczny okres historii. Chcemy, aby samorząd – tak jak przez 
ostatnie 27 lat – był blisko ludzkich spraw. Centralne planowanie to niszczenie lokalnych 
społeczności. Decyzje dotyczące naszych małych ojczyzn powinny być podejmowane  
w gminach, miastach i powiatach, blisko ludzi. 
 
Władza obawia się głosu mieszkańców, dlatego próbuje narzucić swoje partyjne reguły gry  
– bez konsultacji, w chaosie informacyjnym i legislacyjnym. Autonomiczny i kreatywny 
samorząd chce wtłoczyć w sztywne ramy partyjnego myślenia. Planowane zmiany  
w ordynacji samorządowej znacznie zmniejszą skuteczność działania lokalnych wspólnot,  
a poprzez sztuczne ograniczenie konkurencji wyborczej, ograniczą wpływ mieszkańców na 
wybór władz lokalnych. Mieszkańcy województwa podlaskiego chcą dla swoich miast i gmin 
wybierać menedżerów spośród najlepszych kandydatów, a nie spośród kandydatów 
narzuconych przez partie polityczne. Zmiany, które mają zostać wprowadzone, znacznie 
ograniczą, opartą na zasadach demokracji, konkurencję wyborczą, sztucznie eliminując 
sprawdzonych i znanych ze swej skuteczności samorządowców. 
 
Dlatego głośno i wyraźnie sprzeciwiamy się działaniom rządu premier Beaty Szydło  
i większości parlamentarnej niszczącym podmiotowość samorządu. Planowane zmiany odbiją 
się negatywnie na jakości i skuteczności samorządu. Zapraszamy do współdziałania 
samorządowców w całej Polsce, wszystkich przyjaciół samorządu, dla których ważne są 
wartości demokratyczne oraz którym bliska jest Polska lokalna. 
 
My, samorządowcy wywodzący się z różnych środowisk politycznych, których łączy troska  
o lokalne społeczności, sprzeciwiamy się centralizacji i ograniczaniu demokratycznej 
konkurencji wyborczej. Mówimy zdecydowanie w imieniu mieszkańców i swoim: 
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