
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/10 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 
 
 

w sprawie apelu dla uczczenia dwudziestolecia pierwszych wyborów samorządowych 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, 
poz. 146) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 
 
 Dwadzieścia lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni 
wolne wybory samorządowe. Polacy mogli wreszcie wybrać swoich autentycznych 
przedstawicieli do rad gmin. Otworzyła się szansa na uwolnienie pokładów inwencji wspólnot 
lokalnych. 
Szansę tę umieli wykorzystać także mieszkańcy Gminy Widawa. Nowo wybrani radni, 
z pełnym poszanowaniem dorobku swoich poprzedników, podjęli trud rozwoju Gminy 
i wyzwaniu temu sprostali na miarę swojego czasu. 
Kończy się piąta kadencja władz Gminy i z perspektywy tych minionych 20 lat Rada Gminy 
Widawa chce oddać szacunek wszystkim radnym, sołtysom, wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Widawa za ich zaangażowanie 
w działanie na rzecz wspólnoty samorządowej i realizację ambitnego programu modernizacji 
naszej Gminy. 
Gmina to terytorium i mieszkańcy. Gmina Widawa, jako dynamiczna, otwarta i solidarna 
wspólnota lokalna, opierająca się na bogatym dziedzictwie historycznym, stara się zapewnić 
mieszkańcom godny standard cywilizacyjny. 
Nasi mieszkańcy to ludzie ambitni i przedsiębiorczy, gościnni i pracowici. Wspólnym 
wysiłkiem nas wszystkich, co dzień czyńmy naszą Gminę lepszym miejscem do życia. 
 


