STANOWISKO I APEL RADY POWIATU SANOCKIEGO
DO RADY MIASTA SANOKA
w sprawie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego
Rada Powiatu Sanockiego wyrażając negatywne stanowisko odnośnie zmian granic
jednostek samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Sanockiego apeluje do Rady Miasta
Sanoka o zaniechanie dalszych działań zmierzających do poszerzenia granic Miasta Sanoka.
Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w przedmiotowej sprawie wśród
sanoczan oraz mieszkańców 10 sołectw należących obecnie do Gminy Wiejskiej Sanok oraz
Gminy Zagórz są wyraźnym i bardzo surowym werdyktem dla inicjatorów zmian podziału
administracyjnego w obrębie Powiatu Sanockiego. Przypomnijmy, iż ponad 98%
uprawnionych do głosowania mieszkańców 9 wsi Gminy Sanok opowiedziało się za
pozostaniem w obecnych granicach administracyjnych przy frekwencji wynoszącej ponad
72%. Podobnymi wynikami zakończyły się konsultacje w Zahutyniu w Gminie Zagórz, gdzie
frekwencja wyniosła blisko 52%, przy prawie 98% ważnych głosów potwierdzających wolę
pozostania w macierzystej gminie. Zestawienie tych rezultatów z niespełna 3,77-procentową
frekwencją sanockich konsultacji, w trakcie których ideę poszerzenia Sanoka poparło 61%
respondentów jest obiektywnym wskazaniem społecznych oczekiwań odnośnie priorytetów
działalności lokalnych samorządów w dobie coraz bardziej narastającej trzeciej fali
koronawirusa.
Zignorowanie tak jednoznacznie i czytelnie wyrażonej woli mieszkańców byłoby
pogwałceniem podstawowych zasad demokracji i samorządności. Prawidłowe wykonywanie
zadań publicznych przez samorządy powiatowe i gminne zwłaszcza w tak trudnych realiach
epidemiologicznych, gospodarczych i społecznych wymaga, jak największej stabilności
działania samorządów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę
samorządową. Wspólnota samorządowa obejmuje prawo jej mieszkańców do zamieszkania
na konkretnym terytorium oraz samostanowienia o swojej przyszłości. Te fundamentalne
zasady demokracji mają odzwierciedlenie w starodawnej maksymie, która nie na darmo
napomina, że Vox populi, vox Dei (łac. „głos ludu (jest) głosem Boga”).
Z uwagi na układ sił w Radzie Miasta Sanoka oraz Radzie Powiatu Sanockiego
szczególną rolę w respektowaniu woli wyrażonej w demokratycznym akcie przez
zdecydowaną większość mają do odegrania samorządowcy pełniący swe mandaty z ramienia
partii Prawo i Sprawiedliwość. Licząc na mądre i odpowiedzialne decyzje całej Rady Miasta
Sanoka liczymy na poparcie naszego apelu.
Z samorządowym pozdrowieniem:

