
 

UCHWAŁA Nr XI/62/2015 

RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

 

 z dnia 2 grudnia 2015 r.  

 

 

w sprawie : uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje;  

 

§ 1.  
W dwudziestą piątą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej  Polskiej 

Rada Miejska wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem 

i pracą doprowadzili do stworzenia demokracji lokalnej. 

 

 

§ 2. 

   Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego Rada Miejska składa serdeczne podziękowanie   

wszystkim, którzy realizowali zadania publiczne i budowali naszą małą ojczyznę- 

 gminę Wielichowo,  w szczególności:  

1) Burmistrzom, Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych, szkołom, instytucjom, zakładom pracy, rolnikom, organizacjom 

pozarządowym za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i kształtowanie gminy 

Wielichowo;  

2) mieszkańcom za pracowitość, przedsiębiorczość i aktywność w życiu gminy   

Wielichowo;  

       3) przyjaciołom i sympatykom Gminy Wielichowo za udzielaną wszechstronną pomoc  

           i wsparcie dla inicjatyw podejmowanych w gminie Wielichowo.  

 

                                                                           § 3.  

  Rada Miejska Wielichowa deklaruje wolę dalszego wzmacniania samorządności lokalnej      

  oraz wspierania wszystkich inicjatyw temu służących. 

 

                                                                           § 4. 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                  Genowefa Feldgebel 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY  Nr XI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ  WIELICHOWA 

 z dnia 2 GRUDNIA 2015 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                            

( tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) do właściwości Rady Gminy pozostają wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy.  

 

W dniu 3 grudnia 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie 

ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego o następującej treści:                         

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, realizując ideę NSZZ „Solidarność”, zainicjował, 

przygotował  i 19 stycznia1990 roku uchwalił projekt ustawy o samorządzie terytorialnym, 

który w dniu 8 marca 1990 roku uchwalił bez poprawek .  

 

Dzięki zaangażowaniu pierwszego rządu Rzeczypospolitej Polskiej - Premiera Tadeusza 

Mazowieckiego, a zwłaszcza senatora, a później pełnomocnika rządu do spraw reformy 

samorządu terytorialnego prof. Jerzego Regulskiego, już 27 maja 1990 roku odbyły się 

pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin, które zapoczątkowały zasadnicze  

zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa i w życiu codziennym jego obywateli.  

 

Reforma Samorządowa obok przemian gospodarczych miała zasadnicze znaczenie na 

kształtowanie się Państwa Polskiego. Oceniana jest jako jedna z najważniejszych zmian                  

w polskim ustroju, która po roku 1990 w znacznym stopniu przyczyniła się do kształtowania 

społeczeństwa obywatelskiego,   dając realny wpływ na decyzje władz w ich najbliższym 

otoczeniu.”      

 Złamała monopol państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i systemu jednolitej 

władzy państwowej. Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną 

rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój 

gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczucia lokalnej tożsamości i lokalnego 

patriotyzmu.  

 

Niech świętowany jubileusz będzie  źródłem zadowolenia i dumy, niech będzie również 

bodźcem do dalszego działania. 

 

 

                                                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  Genowefa Feldgebel 

 

 


