
UCHWAŁA NR XXVI/208/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o niepodejmowanie działań 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Kościerzyna stanowiącego załącznik nr 
4 do Statutu Miasta Kościerzyna uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
21 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna ze zmianami 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie podejmowania działań 
faktycznych i legislacyjnych mających na celu bezpośrednią likwidację lub pośrednie tworzenie 
warunków umożliwiających likwidację, czy też ograniczanie zakresu działań różnorodnych instytucji, 
działających na szczeblu powiatowym w Mieście Kościerzyna (np. Sądu Rejonowego, Prokuratury 
Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego, Szpitala Specjalistycznego). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Rada Miasta Kościerzyna wyraża zaniepokojenie podejmowanymi w ostatnim okresie różnorodnymi 
działaniami faktycznymi i legislacyjnymi przez Radę Ministrów, które prowadzą w bezpośredni lub 
pośredni sposób do likwidacji różnorodnych instytucji działających na szczeblu powiatowym lub 
w miastach powiatowych, których istnienie było w przeszłości jedną z przesłanek utworzenia powiatu 
jako jednostki samorządu terytorialnego. Działania te prowadzą w sposób całkowicie nieuzasadniony do 
centralizacji struktur państwa i marginalizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym na znacznych 
obszarach Państwa, w tym na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna. Ten niepokojący trend stanowi 
ponadto w oczywisty sposób zaprzeczenie zasady pomocniczości (subsydiarności) wyrażonej 
w preambule Konstytucji RP polegającej na obowiązku Państwa zaspokajania potrzeb zbiorowości 
lokalnych i regionalnych na jak najniższym szczeblu administracji. W związku z powyższym zasadnym 
jest wystosowanie wystąpienia do Rady Ministrów z apelem o zaprzestanie tego rodzaju działań. 
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