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STANOWISKO NR 1.2017 

RADY GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 w związku z § 23 ust. 3 Statutu Gminy Wiązowna stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6238), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Mając na uwadze rozwój gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna uważa za zasadne kontynuowanie 

i  rozszerzanie współpracy z  miastem stołecznym Warszawa, samorządami gminnymi i powiatowymi w realizacji 

zadań publicznych. Prowadzony dialog, odbywane spotkania oraz zawierane porozumienia między samorządowe 

prowadzą do efektywniejszej realizacji celu nadrzędnego każdej jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest 

dobro jej mieszkańców.  

§ 2.  Rada uznaje za konieczne podjęcie przez administrację rządową szerokich konsultacji społecznych 

dotyczących poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przedłożonego w Sejmie RP 

w dniu 30 stycznia 2017 r. Zawarto w nim informacje o poszerzeniu obszaru miasta stołecznego Warszawy m.in. 

o gminę Wiązowna, nadając jednocześnie nowo powstałej jednostce kompetencje koordynacyjne wobec naszego 

samorządu. Nie odniesiono się do zadań powierzonych samorządom w innych ustawach, w tym ustawie z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

§ 3.  Wątpliwości Rady budzą także zapisy dotyczące powierzenia nowej jednostce zadań pozostających 

dotychczas w  gestii samorządu gminnego i powiatowego, jak np. kształtowanie ładu przestrzennego dla obszaru 

jednostki, a także zadanie w  zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego. W projekcie ustawy pominięto 

kwestie istniejących i realizowanych strategii gminnych, przygotowywanych i aktualizowanych dokumentów 

planistycznych. Obejmują one swym zasięgiem nie  tylko obszar gminy Wiązowna, lecz także jej specyfikę, 

historię oraz kulturę, a  także problemy właściwe danej miejscowości.  

§ 4.  Rada apeluje do projektodawców ustawy o weryfikację zapisów dotyczących władz miasta stołecznego 

Warszawy, w którym gmina Wiązowna mogłaby się ubiegać o jednego przedstawiciela spośród 50 radnych Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy. Takie ograniczenie liczby przedstawicieli przy jednoczesnym reprezentowaniu 

w jednym organie interesów wielu gmin, może się wiązać z trudnościami w nawiązaniu efektywnej współpracy 

członków tego organu. Natomiast w przypadku wprowadzenia zapowiedzianej w mediach zmiany na wybory 

proporcjonalne, ograniczenie oznaczałoby, że interesy mieszkańców gminy Wiązowna - jako jednej 

z  najmniejszych na planowanym obszarze miasta stołecznego Warszawy – mogłyby nie  zostać reprezentowane 

w odpowiedni sposób. Projekt ustawy oddala tym samym władze samorządowe od problemów mieszkańców, przez 

co narusza się ideę samorządności. Rada poddaje też w wątpliwość propozycje wyboru Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy przez mieszkańców całego obszaru miasta, który jednocześnie byłby organem gminy 

Warszawa. Jest to wkraczanie w prawa należące dotychczas do samych mieszkańców gminy Warszawy.  

§ 5.  Rada uznaje za konieczną zmianę sposobu prac nad projektem ustawy o mieście stołecznym Warszawa 

i wnosi do ustawodawcy o rozważenie możliwości realizacji zadań metropolitalnych, które niewątpliwie podejmuje 

Warszawa, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie związków metropolitalnych lub innych 

przepisów prawa. Doświadczenia krajowe i zagraniczne pokazują, że korzystna jest dobrowolna współpraca 

niezależnych od siebie podmiotów. Stojąc na straży interesów mieszkańców gminy Wiązowna, Rada uznaje 

dotychczas podjęte prace legislacyjne za zagrożenie dla konstytucyjnego sprawowania władzy przez obywateli lub 

ich przedstawicieli oraz dla porządku publicznego.  

§ 6.  Rada wnioskuje o wycofanie spod obrad Sejmu RP poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy, przedłożonego w dniu 30 stycznia 2017 r. 

§ 7.  Rada upoważnia Przewodniczącą Rady do przekazania niniejszego stanowiska: 

1) Prezydentowi RP; 

2) Marszałkowi Sejmu RP; 

3) Marszałkowi Senatu RP; 
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4) Prezesowi Rady Ministrów RP; 

5) Posłom na Sejm RP z województwa mazowieckiego; 

6) Senatorom RP z województwa mazowieckiego; 

7) Wojewodzie Mazowieckiemu; 

8) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego; 

9) Samorządom lokalnym objętym poselskim projektem ustawy o mieście stołecznym Warszawa. 

§ 8.  Rada upoważnia Wójta Gminy Wiązowna do publikacji niniejszego stanowiska w  Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wiązowna, czasopiśmie samorządowym „Powiązania”, oraz do 

wywieszenia na tablicy Urzędu Gminy i sołeckich tablicach ogłoszeń. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna  

 

                     Irena Nowak 


