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Zaproszenie wojewody mazowieckiego



Fakty
• 30.01.2017r.do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

przygotowany przez PiS. Warszawa powiększy się o 33, ale… bez Podkowy Leśnej.

• skierowanie projektu ustawy do pierwszego czytania na najbliższe posiedzeniu Sejmu 

(zaniechano). Ustawa jest procedowana!



Wolne Miasto Podkowa Leśna

• 31.01. samorządowcy o zamierzeniach PIS dowiadują się z prasy

Fot.Źródło: 

internet



Gdzie jest Podkowa Leśna?

• 1.02 wystosowałem pismo do 

projektodawcy Jacka Sasina, 

Ryszarda Terleckiego 

przewodniczącego PIS oraz 

Marka Kuchcińskiego Marszałka 

Sejmu RP z zapytaniem o powód 

wykluczenia Podkowy Leśnej z 

obszaru metropolii warszawskiej. 

• Do dzisiaj brak jest odpowiedzi.



Działania samorządów

• 2.02 skierowałem apel do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, 
Starostów i Radnych – jako przedstawicieli samorządów objętych 
projektem zmian – o niezwłoczne podjęcie wspólnych działań 
mających na celu wstrzymanie procesu legislacyjnego, wycofanie 
projektu ustawy spod obrad Sejmu i podjęcie ewentualnych decyzji 
w tej sprawie zgodnie z zasadami samorządności i demokracji.

• 4.02 podpisanie apelu do premier Beaty Szydło oraz marszałków 
Sejmu i Senatu przez kilkudziesięciu samorządowców, którzy 
wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec projektu nowej ustawy o 
ustroju Warszawy oraz wnieśli wniosek o wycofanie się z prac nad 
projektem ustawy metropolitalnej autorstwa PiS / spotkań wójtów, 
burmistrzów, prezydentów w tej sprawie odbyło jeszcze się 
kilkanaście/.



Apel

Warszawa 4 lutego 2017

Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Pan Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu RP

Pan Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

My, niżej podpisani sygnatariusze poniższego apelu, zwracamy się z kategorycznym żądaniem wycofania spod obrad 
Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie 
swojej woli. W tym wypadku nie została zachowana żadna forma konsultacji. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny.

Mając powyższe na uwadze żądamy wycofania projektu ustawy spod obrad Sejmu.

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj 
jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych 
lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. 
Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi 
właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych 
kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim mieszkańców naszych miast i gmin!

Szanowna Pani Premier,

Szanowni Panowie Marszałkowie,

walcząc o samorządność, uszanowanie dorobku i zachowanie tożsamości naszych gmin, wnosimy jak na wstępie.



Referendum -uchwała
• 7.02 Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum 

gminnego. Referendum zaplanowano na niedzielę 2 kwietnia 2017 r.

„Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 3, art. 4, art. 9 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:

1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta 
Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy, w związku z poselskim projektem ustawy o 
zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, który wpłynął do Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej 30 stycznia 2017 r., a który 1 lutego 2017 r został skierowany do I 
czytania na posiedzeniu Sejmu

2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum:

„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego 
Warszawy?”

Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.”

• Rada Miasta zajęła tez stanowisko w sprawie projektu ustawy.

9.02 Uchwała została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego.



Uchylenie uchwały przez wojewodę



Uchylenie uchwały cd.



Uchylenie uchwały cd.



Konsultacje (spotkanie) u wojewody

Fot. Żródłó: internet



Brak konsultacji

• brak konsultacji społecznych  z mieszkańcami (referenda, 

spotkania)

• z przedstawicielami samorządów

• brak szerokich konsultacji eksperckich

• brak konsultacji zgodnych z Europejską Kartą Samorządu 

terytorialnego – „jakiekolwiek zmiany granic terytorialnych 

będą uprzednio konsultowane, drogą referendum, tam gdzie 

prawo na to pozwala”  (zmiana granic powiatu)



Zadania „mega powiatu” w zakresie

1. kształtowania ładu przestrzennego (uchwalanie studium 
metropolitarnego)
2. koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące 
się w obszarze miasta stołecznego Warszawy
3. rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego 
Warszawy (opracowywanie, uchwalanie i realizacja strategii rozwoju)
4. zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego
zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, 
autostrad i dróg ekspresowych
5. promocji miasta stołecznego Warszawa i jego obszaru.

Oznacza to odebranie kompetencji na tej płaszczyźnie gminom i 
ingerowanie w jej zadania.



Zagrożenia dla mieszkańców Podkowy

• Ważna część decyzji będzie procedowana na poziomie metropolitalnym –
konieczność zaopiniowania uchwał naszej rady miasta przez „dużą radę Warszawy” 
– paraliż decyzyjny, czas wydłużony.

• Tracimy władztwo nad kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego i 
strategią rozwoju. 

• Dodatkowy koszt i kłopot dla mieszkańców, związany ze zmianą dokumentów 
rejestrowych, bankowych, skarbowych itd., przerejestrowanie samochodów.

• Nie znamy wszystkich konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, 
finansowych, zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie 
mieszkańców.

• Nie znamy przyszłości instytucji takich jak Urząd Skarbowy, Komenda Powiatowa 
Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, sanepid, urząd pracy, 
sąd, szpital – część może zostać zlikwidowana. 

• Decyzje o transporcie będą podejmowane poza nami – jakaś część pieniędzy z 
naszego budżetu będzie przeznaczona być może na transport poza naszą gminą  



Co dalej z referendum - możliwości?

• Rada Miasta może podjąć uchwałę o zaskarżeniu 

„stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę” do WSA 

– decyzja rady

• Rada Miasta może podjąć uchwałę, analogiczną do Legionowa 

(wojewoda uznał jej ważność) „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby 

m. st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu 

terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”- decyzja rady

• Mieszkańcy mogą podjąć inicjatywę referendalną na ich 

wniosek – decyzja grupy mieszkańców



Referendum z inicjatywy mieszkańców
wyciąg z ustawy

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Art. 2. 1. W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki 
samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w 
drodze głosowania swoją wolę: 3) w innych istotnych sprawach, dotyczących 
społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę. 

Art. 11. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców 
jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może: 

1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu 
stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum 
gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady 
gminy; 



Referendum z inicjatywy mieszkańców 

cd.
Art. 12. 1. Inicjator referendum powiadamia na piśmie (…) burmistrza, o zamiarze 

wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum.

• 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli – nazwiska, imiona, adresy 

zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz 

wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem; 

3) określenie sprawy, w której ma zostać przeprowadzone referendum. 

Art. 14. 1. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, 

inicjator przeprowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do 

wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą 

poprzeć inicjatywę w tej sprawie. 10% uprawnionych do głosowania w Podkowie 

Leśnej



Referendum z inicjatywy mieszkańców 

cd.
Art. 15. 1. Inicjator referendum przekazuje w terminie określonym w art. 14 ust. 1 

pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum (..) burmistrzowi

2. Wniosek o przeprowadzenie referendum powinien zawierać pytanie lub pytania 

referendum albo warianty zaproponowane do wyboru 

Art. 17. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w 

sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi 

ustawy 

Art. 21. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu: 

1) od dnia opublikowania uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego w tej sprawie w wojewódzkim dzienniku urzędowym; 



Referendum z inicjatywy mieszkańców 

cd.
• Art. 40. 1. Koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, której dotyczy referendum. Koszty kampanii pokrywają inicjatorzy 

(mieszkańcy).

• Art. 55. 1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30%

uprawnionych do głosowania. 

• Art. 56. 1. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w 

sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. 



Kalendarz (przykładowy)



Podkowa jest wyjątkowa 

#NICoNASbezNAS

Dziękuję za uwagę.


