UCHWAŁA NR XXX/170/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego XX - lecia Konstytucji RP

Na podstawie § 25, pkt 1 statutu Powiatu Sztumskiego stanowiącego załącznik do
uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.06.2015 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego
uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego dotyczące XX – lecia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego Nr XXX/170/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego
w sprawie XX - tej rocznicy uchwalenia Konstytucji RP
Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku i zatwierdzenie jej w
ogólnonarodowym referendum przez Obywateli było waŜnym wydarzeniem w najnowszej
historii Polski. W XX - lecie jej uchwalenia wyraŜamy wielkie uznanie i szacunek dla
twórców polskiej Konstytucji stanowiącej od 20 lat podstawę rozwoju naszej Ojczyzny.
Marszałek Sejmu Józef Zych, 2 kwietnia 1997 roku, powiedział do członków
Zgromadzenia Narodowego, które uchwalało obowiązującą do dzisiaj ustawę zasadniczą –
„Zbudowaliśmy mocny fundament, na którym moŜe się oprzeć i rozwijać nasza ojczyzna.
Oddajemy w ręce narodu tę konstytucję z przekonaniem, Ŝe jest to akt nowoczesny, w
prawidłowy sposób regulujący stosunki ustrojowe w Rzeczypospolitej. Jest to zarazem akt, w
którym znalazły wyraz zarówno uniwersalne tendencje współczesnego konstytucjonalizmu,
jak wartości i idee – wyznawane przez pokolenia – drogie i bliskie naszemu narodowi”.
Konstytucja wyznaczyła ramy ustrojowe, prawne i społeczne państwa. Stała się
podstawą działania całego systemu prawnego, wyznaczyła strukturę państwa, wskazując na
prawa i obowiązki obywateli i władz, wreszcie podkreśla wartości chrześcijańskie i
uniwersalne prawa człowieka.
Pod rządami konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku nasza Ojczyzna zrobiła ogromny skok
cywilizacyjny. Z tą konstytucją, zapewniając bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalność
granic, Rzeczypospolita Polska weszła w skład sojuszu północno – atlantyckiego NATO. W
zgodzie z Konstytucją, Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, integrując się z krajami Europy
dla podniesienia poziomu Ŝycia Polaków i w trosce o dynamiczny rozwój gospodarczy
naszego kraju.
W konstytucji została zapisana waŜna rola samorządu terytorialnego. Ogromny cięŜar
rozwoju kraju wzięły na siebie samorządy, najpierw gminy, a od 1999 roku powiaty i
województwa, które wytrwale pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Preambuła Konstytucji kończy się słowami: „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej
Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o
zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku
solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Dotrzymanie wierności Konstytucji traktujemy jako podstawowy obowiązek kaŜdego
odpowiedzialnego obywatela, słuŜący rozwojowi naszej Ojczyzny.

