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SPRAWOZDANIE 

PREZESA STOWARZYSZENIA 

na III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska powstało w dniu 3 września 2008 r. W 

tym dniu odbyło się w Warszawie założycielskie I Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. Gościem zebrania był były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 

Wsparcia organizacyjnego podczas zebrania założycielskiego udzieliła nam Fundacja 

„Amicus Europea”. 

Zamiarem inicjatorów powstania Stowarzyszenia, do których oprócz mówiącego tego 

słowa należeli: Kazimierz Pałasz, Jan Kazimierz Czubak i Ziemowit Borowczak, było 

zintegrowanie środowiska działaczy samorządowych o poglądach socjaldemokratycznych, a 

także propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego realizowanej poprzez aktywność 

społeczności lokalnych. Szczególnie integracja socjaldemokratycznych, centrolewicowych 

środowisk samorządowych była wtedy i jest dziś szczególnie potrzebna. Niestety nie 

wszystkie zamierzenia o których wtedy mówiliśmy udało się zrealizować. 

Podczas I Walnego Zebrania Członków wybraliśmy władze Stowarzyszenia, których 

kadencja kończy się na dzisiejszym III Walnym Zebraniu Członków. Zarząd Stowarzyszenia 

działał w składzie: 

- Jacek Majchrowski – Prezes Stowarzyszenia; 

- Krystyna Kielisz – Wiceprezes Zarządu; 

- Kazimierz Pałasz – Wiceprezes Zarządu; 

- Jan Kazimierz Czubak – Sekretarz Zarządu; 

- Ziemowit Borowczak; 

- Jacek Bukowski; 

- Zbigniew Krzywicki; 

- Tadeusz Rozpara; 

- Janusz Żmurkiewicz. 

Natomiast Komisji Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie: 

- Jan Ponulak – Przewodniczący Komisji; 

- Wojciech Długoborski; 

- Jarosław Sarna. 

W trakcie kadencji w składzie władz Stowarzyszenia doszło do jednej zmiany. Z 

przyczyn osobistych z funkcji wiceprezesa Zarządu zrezygnowała Krystyna Kielisz, 
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pozostając jednak członkiem Zarządu. Rezygnacja Krystyny Kielisz została przyjęta na 

posiedzeniu Zarządu w dniu 7 marca 2009 r. 

Podczas 34 miesięcy działania Zarządu Stowarzyszenia zorganizowaliśmy dwa Walne 

Zebrania Członków. Pierwszym było zebranie założycielskie. Podczas drugiego, które odbyło 

się dnia 7 marca 2009 r. w Warszawie przyjęliśmy projekt Kodeksu Samorządowego, który 

został przekazany parlamentarzystom Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracji 

Polskiej. Zorganizowaliśmy także trzy konferencje. Pierwsza została zorganizowana wspólnie 

z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Szejną w Krakowie w dniu 30 kwietnia 

2009 r. Jej tematem było pięciolecie samorządu polskiego w zjednoczonej Europie. Druga 

odbyła się w Sejmie RP w Warszawie w dniu 5 maja 2009 r. Została zorganizowana wspólnie 

ze Związkiem Banków Polskich i Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego, a dotyczyła 

zasad finansowania samorządu terytorialnego. Trzecia konferencja z okazji 20-lecia 

samorządu terytorialnego miała odbyć się w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2010 r. Patronat 

nad nią objął Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński. Niestety tragiczna katastrofa 

smoleńska i śmierć marszałka Szmajdzińskiego zweryfikowała nasze plany. Ostatecznie 

konferencja ta odbyła się w Krakowie dnia 29 maja 2010  r. Tragiczne wydarzenia na lotnisku 

w Smoleńsku oraz odbywające się w roku 2010 wybory samorządowe spowodowały, iż 

zabrakło czasu na odbycie w zeszłym roku Walnego Zebrania Członków. Przed wyborami 

samorządowymi Zarząd Stowarzyszenia podjął też decyzję o udzieleniu wszystkim, którzy się 

o to zwrócili poparcia w czasie wyborów. Wszyscy oni otrzymali także moją indywidualną 

rekomendację. W poprzedniej kadencji organów samorządu terytorialnego pod egidą 

Stowarzyszenia odbyły się również dwa spotkania centrolewicowej frakcji delegatów do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Miały one miejsce w dniu 19 marca 2009 

r. w Rudzie Śląskiej i dnia 8 marca 2010 r. w Poznaniu. W roku bieżącym, w nowej kadencji, 

takie spotkanie podczas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Miast Polskich w Poznaniu w dniu 3 marca 2011 r. zostało zorganizowane wspólnie przez 

Stowarzyszenie i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wszyscy koledzy zarekomendowani przez 

uczestników tego spotkania do Zarządu Związku Miast Polskich oraz Komisji Rewizyjnej 

Związku, a mianowicie: Tadeusz Krzakowski, Zbigniew Podraza, Janusz Żmurkiewicz oraz 

mówiący te słowa zostali wybrani i są członkami Stowarzyszenia. 

Od września 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia odbył 12 posiedzeń. Zorganizowaliśmy 

także trzy nieformalne spotkania poświęcone sprawom programowym. W obecnej chwili, po 

skreśleniu z listy członków grupy koleżanek i kolegów nie zainteresowanych dalszą 

działalnością w Stowarzyszeniu, w skład naszej organizacji wchodzi 69 osób. Mamy w 
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naszym Stowarzyszeniu: 3 Posłów na Sejm RP, 8 Prezydentów Miast, 5 Burmistrzów, 1 

członka Zarządu Powiatu, 3 radnych wojewódzkich, 1 radnego powiatowego, 9 radnych 

miejskich (w tym 1 przewodniczącego rady miejskiej), 1 radnego gminnego, 4 zastępców 

Prezydenta Miasta lub Burmistrza, 2 Sekretarzy Miasta. 

Jak powiedziałem na wstępie nie wszystkie zamierzenia, które przyświecały nam we 

wrześniu 2008 r. zostały zrealizowane. Na taką sytuację złożyły się dwie przyczyny. 

Przeceniliśmy skalę zainteresowania i chęć wspólnych działań samorządowych środowisk 

socjaldemokratycznych oraz ponieśliśmy porażkę w staraniach o pozyskanie dodatkowych 

źródeł finansowania poza składkami członków Stowarzyszenia. Dość powiedzieć, że udało 

się pozyskać tylko jedną darowiznę finansową. W tym miejscu chciałbym także podkreślić 

pomoc Fundacji Praw Podstawowych, która nieodpłatnie udostępniała nam od września 2008 

r. lokal w Warszawie. W celu usprawnienia działania Stowarzyszenia ustępujący Zarząd 

rekomenduje Zarządowi, który dzisiaj wybierzemy przeniesienie siedziby Stowarzyszenia do 

lokalu udostępnionego w Warszawie przez firmę Wasko. 

W imieniu ustępującego Zarządu chciałbym też zarekomendować korektę formuły 

funkcjonowania Stowarzyszenia. Uważamy, że nasze Stowarzyszenie powinno być miejscem 

spotkań centrolewicowych elit samorządowych. Póki co należy zaniechać starań o 

przekształcenie Stowarzyszenia w organizację masową. Elementem nowej strategii 

Stowarzyszenia powinno być wyciagnięcie wniosku z sukcesu naszej organizacji w Związku 

Miast Polskich i uruchomienie cyklicznych spotkań, które roboczo nazwaliśmy Klubem 

Samorządowym. Na spotkania Klubu zapraszalibyśmy liderów życia politycznego i 

gospodarczego w Polsce. Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany to we wrześniu zaprosimy do 

Warszawy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich centrolewicowych Prezydentów Miast, 

Burmistrzów i Starostów na spotkanie inauguracyjne. Prawdopodobnie gościem pierwszego 

spotkania będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz. W nowej kadencji trzeba będzie też 

uruchomić stronę internetową Stowarzyszenia. 

Podsumowując uważam, że minione 34 miesiące udowodniły potrzebę istnienia 

naszego Stowarzyszenia. Udowodniły to nawet te skromne dokonania naszej organizacji. 


