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 jako państwo polskie stanęliśmy w obliczu możliwej katastrofy humanitarnej  

i gospodarczej. Tylko dzięki wielkiej odpowiedzialności Polaków, którzy w czasach zagrożenia 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dostosowali swoje życie do nowych realiów, jeszcze panujemy 

nad szerzącą się chorobą. Grozi nam załamanie systemu ochrony zdrowia, który ratują obecnie 

zbiórki publiczne i podejmowane przez obywateli charytatywne akcje produkcji sprzętu ochronnego. 

To jednak zaledwie czubek góry problemów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Wzywamy do 

podjęcia konkretnych decyzji, których dalszy brak, wkrótce może poskutkować tragicznymi 

konsekwencjami. 

 Przede wszystkim apelujemy o przełożenie przewidzianych na 10 maja 2020 roku 

wyborów prezydenckich. Wspieramy stanowisko wielu organizacji społecznych i ekspertów, którzy 

wskazują, że w obecnych warunkach stanu epidemii, przygotowanie i przeprowadzenie jakichkolwiek 

powszechnych wyborów, w sposób zapewniający bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w trybie 

określonym przez Kodeks Wyborczy - jest niemożliwe, a wręcz sprzeczne z Konstytucją RP. Dążenie 

do przeprowadzenia najbliższych wyborów prezydenckich w zaplanowanym terminie postawi przed 

wszystkimi przeszkody niemożliwe do pokonania przy zachowaniu troski o zdrowie i życie 

mieszkańców naszych gmin i miast. Szczególnie zwracamy uwagę na obowiązki nałożone na 

samorządy, które wynikają z przepisów prawa i muszą być realizowane zgodnie z ustalonym 

kalendarzem wyborczym, w tym m.in. obsługa informatyczna wyborów, przeszkolenie komisji 

obwodowych (uniemożliwia to obowiązujący obecnie zakaz przemieszczania się i gromadzenia) czy 

utrzymanie dostatecznej higieny w trakcie głosowania. Nasuwa się wiele pytań dotyczących naszej 

codziennej pracy, m.in. jak zabezpieczyć członków komisji obwodowych w dniu wyborów, wyposażyć 

ich w środki ochrony osobistej, skoro sprzętu brakuje nawet dla pracowników służby zdrowia; jak 

zorganizować wybory w szpitalach czy umożliwić realizację czynnego prawa wyborczego osobom 

objętym kwarantanną? Zaznaczamy, że zdecydowana większość lokali wyborczych to szkoły, które  

w związku ze stanem epidemii zostały zamknięte, skąd wziąć środki na ich dostosowanie? 
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Odwołania wyborów oczekują obywatele! Pod petycją przygotowaną przez 

Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze, zatytułowaną „Wzywamy do przesunięcia daty wyborów 

prezydenckich z powodu stanu nadzwyczajnego”, podpisało się dotychczas ponad 90 tysięcy osób  

( www.ow.org.pl/petycja ). Nie powtarzajmy błędu Francuzów, którzy mimo ostrzeżeń i wielu głosów 

sprzeciwu, 15 marca 2020 roku przeprowadzili pierwszą turę wyborów samorządowych. Dziś już 

wiemy, że członkowie kilku komisji wyborczych zostali przebadani, a ich testy na obecność 

koronawirusa dały wynik pozytywny. 

Pilnej nowelizacji wymaga specustawa z 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 374), 

ponieważ zabrakło w niej wielu oczekiwanych przez obywateli rozwiązań, które umożliwiłyby im 

bezpieczne przetrwanie zagrożenia epidemicznego. Na samorządach, realizujących 

zdecydowaną większość zadań publicznych, w tym bezpośrednie świadczenia na rzecz 

obywateli, spoczywa teraz największa odpowiedzialność. Bezzwłocznie należy poruszyć kwestie 

zmiany terminów składania sprawozdań finansowych, załatwiania spraw urzędowych oraz innych 

terminów wynikających z obowiązującego prawa. Zwracamy uwagę na prolongowanie terminów 

obligujących samorządowców do sporządzania sprawozdań, prowadzania konsultacji społecznych 

czy organizacji budżetów obywatelskich. Niezbędne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających 

wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywanie obowiązków rad, które nie są przez nie 

realizowane, a także podejmowanie decyzji, do których zwykle potrzebna jest uchwała lub zgoda 

organu stanowiącego. Pozwoli to zachować sprawność samorządu w sytuacji, gdy organy stanowiące 

zostaną wyłączone z pracy bieżącej np. w przypadku kwarantanny większości ich członków. 

Zwracamy się z prośbą o pilne uregulowanie w przepisach prawa możliwości zarządzania naszymi 

miastami i gminami przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej, w tym  

w szczególności organizacji sesji organu stanowiącego za pośrednictwem Internetu, bez 

konieczności osobistego stawiennictwa radnych.  

 Postulujemy o jak najszybsze uruchomienie większego wsparcia dla obywateli,  

w szczególności dla przedsiębiorców. Wiele samorządów samodzielnie podejmuje działania 

zmierzające do łagodzenia skutków stanu gospodarczego zatrzymania, w jakim się znaleźliśmy. 

Żądamy, aby pakiet wsparcia przygotowywany przez rząd nie ingerował w podatki i opłaty 

lokalne. Każdy samorząd powinien we własnym zakresie podjąć decyzje dotyczące ulg, odroczeń  

i ewentualnych zwolnień. Przepisy ogólne muszą jednak zapewnić samorządom podstawy prawne 

do takich działań. Prosimy, aby pamiętać, że na wskutek wcześniej podjętych przez Rząd 

Rzeczypospolitej decyzji - rok 2020 jest wystarczająco trudny pod względem finansowym dla naszych 

miast i gmin. Budżety samorządów nie są gotowe na kolejne zmniejszenia dochodów, zwłaszcza 

dochodów bieżących, przy wzroście wydatków bieżących.  

 Ze szczególną uwagą należy spojrzeć na problemy przedsiębiorców branży turystycznej  

i gmin o charakterze turystycznym. Hotele, ośrodki wczasowe, restauracje, bary oraz wszystkie 

obiekty oferujące różnego rodzaju atrakcje turystyczne stoją przed trudnymi decyzjami. Rezerwacje 
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w hotelach są odwoływane. Gastronomia jest wyłączona. Wielu z tych przedsiębiorców, w takim 

stanie rzeczy, nie będzie w stanie przetrwać do kolejnego sezonu. Bez wsparcia Rządu branże te 

będą masowo zwalniać pracowników, a w konsekwencji będą zmuszone zamknąć działalność. 

Gminy, których znaczną część dochodów stanowiły podatki z tych działalności będą pod presją, aby 

podatki te rozkładać w czasie bądź umarzać. Brak wpływów z opłaty uzdrowiskowej i klimatycznej, to 

kolejny cios dla budżetów tych gmin. Również spółki komunalne obsługujące bazę turystyczną będą 

notować straty związane z wielkim spadkiem zużycia wody, zmniejszeń ilości odpadów i strat na 

innych usługach, przy stałych kosztach funkcjonowania. Ratunek dla polskiej turystyki jest 

potrzebny tu i teraz! 

Apelujemy o możliwość wydatkowania środków z tzw. „korkowego” na cele związane ze 

zwalczaniem epidemii. Środki te powinny pozostać do wyłącznej dyspozycji wójtów, burmistrzów  

i prezydentów. Pieniądze zabezpieczone w rezerwie kryzysowej mogą nie wystarczyć na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb obywateli, szczególnie przy rosnącej skali i wydłużającym się 

czasie rozprzestrzeniania się wirusa. Potrzebne jest masowe zabezpieczenie środków ochrony 

osobistej dla pracowników urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych.  

W przypadku kwarantanny mieszkańców, pracownicy urzędów często znajdują się na pierwszej linii 

kontaktu i organizowanej dla nich pomocy.  

Jako młodzi samorządowcy deklarujemy chęć daleko idącej współpracy oraz wszelkiej 

pomocy, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, dla zdrowia i dobra wszystkich Polaków. 
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