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Dlaczego warto pójść na wybory samorządowe?
21 października obędą się wybory samorządowe. Wybierzemy tego dnia osoby,
które będą nas reprezentowały przez 5 lat. Jednak to nie jedyny powód, dla którego
warto pójść na wybory. Przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dla których
warto skorzystać z prawa wyborczego i przekonać się, że „Twój głos ma moc”.

„Szacuję, że w ośmiu na dziesięć spraw wpływających na jakość życia obywateli, decydującą
rolę odgrywa samorząd. To samorząd odpowiada za to, czy możemy sprawnie i bezpiecznie
dotrzeć do pracy lub dobrej szkoły, a w weekendy odpocząć w przyjaznej i atrakcyjnej
przestrzeni publicznej, np. w miejskim parku. Gmina jest samorządem pierwszego kontaktu i
ma największy wpływ na nasze codzienne sprawy, ale rola powiatu także jest trudna do
przecenienia. To powiaty prowadzą szpitale i szkoły średnie. Województwo, kontrolując
większość przyznanych nam funduszy unijnych, decyduje o kluczowych inwestycjach
publicznych. Polska jest, na tle europejskim, państwem mocno zdecentralizowanym. Władzom
centralnym pozostawiliśmy „wielką politykę”, a o sprawach codziennych decydujemy na dole –
w gminie, powiecie, regionie.” – wyjaśnia Dawid Sześciło, ekspert Fundacji im. Stefana
Batorego.
21 października wybierzemy:


Władze gminy: radnych gminy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Gmina
– jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego – odpowiada za wszystkie
sprawy o zasięgu lokalnym, które – zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie
gminnym – mogą się przysłużyć „zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”.



Władze powiatu: radnych powiatu, którzy następnie wybiorą zarząd powiatu ze
starostą na czele.
Powiat został utworzony, aby zarządzać usługami publicznymi, z którymi nie
poradziłyby sobie gminy, szczególnie mniejsze. Dlatego też powiat ponosi
odpowiedzialność
za
zarządzanie
szpitalami,
prowadzenie
szkół
ponadgimnazjalnych, urzędów pracy i sprawy geodezji.



Władze województwa: radnych sejmiku województwa, którzy wybiorą następnie
zarząd województwa z marszałkiem na czele.
Województwo wspiera rozwój całego regionu i odpowiada za wydatkowanie
funduszy unijnych w regionie. W tym celu sejmik przyjmuje strategie opisujące
plany rozwoju województwa.

Do pobrania:
„Samorząd terytorialny w pigułce”
O kampanii profrekwencyjnej
„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – to hasło kampanii profrekwencyjnej, w której
zachęcamy obywatelki i obywateli do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych.
Kampania ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz
partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów.

Koalicję, która zainicjowała kampanię „Twój głos ma moc” tworzą organizacje, które od
lat zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej. W jej skład wchodzą: Fundacja im.
Stefana Batorego (koordynująca prace), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja
Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego,
Ogólnopolska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych
OFOP,
Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum
Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji
Marketingowej SAR.
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