
REZOLUCJA 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 marca 1997 roku 
 

 

w sprawie projektu ordynacji wyborczej do rad gmin 
 

 

 W związku ze skierowaniem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prezydenckiego pro-

jektu ustawy, w której proponuje się m.in. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezy-

dentów miast Rada Miasta Gdyni oświadcza: 

1. Projekt ustawy dotyczącej ordynacji wyborczej zawiera daleko idące zmiany w systemie 

samorządu terytorialnego istotnie zmieniające dotychczasowy ustrój gminy (m.in. zniesie-

nie zarządu gminy, bezpośrednie wybory prezydenta). Jest to szczególnie niepokojące w 

sytuacji, kiedy efekty reformy samorządowej zapoczątkowanej przez rząd Tadeusza Ma-

zowieckiego powszechnie oceniane są pozytywnie, a obowiązujący aktualnie system 

sprawdził się i zakorzenił w zbiorowej świadomości. 

2. Bardzo ogólne, oparte na kontrowersyjnych tezach uzasadnienie projektu (m.in. rada gminy 

nazwana reprezentacją polityczną i lobbingową, bezpośrednie wybory wójtów lub burmi-

strzów podstawowym elementem profesjonalizacji kadr w administracji publicznej) rodzi 

obawy, że wprowadzana zmiana nie jest do końca przemyślana i dopracowana merytorycz-

nie. Logika reformy nakazywałaby wcześniejszą zmianę ustawy samorządowej, potem zaś 

dostosowanie do niej ordynacji wyborczej. 

3. Przyznanie partiom politycznym wyłącznego prawa zgłaszania kandydatów na stanowisko 

prezydenta, wójta lub burmistrza budzi niepotrzebną agresję wobec podstawowego elemen-

tu infrastruktury politycznej demokratycznego państwa i nie służy ani wzmocnieniu partii 

politycznych, ani rozwojowi demokracji lokalnej. Wszystkie wybory, a szczególnie samo-

rządowe, powinny odbywać się na zasadzie nieograniczonej konkurencji kandydatów i pro-

gramów. Zawężenie spektrum możliwych wyborów jest poważnym ograniczeniem pod-

miotowości wspólnot lokalnych. 

4. Szczególne zdziwienie budzi próba reformowania ustroju gminy w sytuacji niedokończenia 

lub zaniechania transformacji obszarów o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania III 

Rzeczypospolitej (ubezpieczenia społeczne, sfera budżetowa, drugi szczebel administracji 

państwa). 

5. Rada Miasta Gdyni wyraża protest przeciwko treściom zawartym w projekcie ordynacji 

oraz trybowi wprowadzenia go do legislatury. Znaczenie zagadnień, których dotyczy pro-

jekt i skutki ewentualnych błędów wymuszają powagę i odpowiedzialność. 

 Wierzymy, że możemy tego oczekiwać od Prezydenta i Parlamentu RP. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


