
UCHWAŁA NR XXXII/234/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego XX-lecia Konstytucji RP

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 12 ust 1 i § 25 ust. 2 Statutu Gminy Lipie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2012 r. poz. 4919)

Rada Gminy Lipie
uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące XX-lecia Konstytucji RP w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/234/2017
Rady Gminy Lipie
z dnia 30 marca 2017 r.

Stanowisko Rady Gminy Lipie
dotyczące XX-lecia Konstytucji RP

W XX lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy wielkie uznanie 
i szacunek dla twórców polskiej Konstytucji stanowiącej od 20 lat podstawę rozwoju naszej Ojczyzny, 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja wyznacza ramy ustrojowe, prawne i społeczne państwa – jest podstawą działania 
całego systemu prawnego, wyznacza strukturę państwa, wskazuje na prawa i obowiązki władz 
i obywateli, wreszcie odnosi się i podkreśla wartości chrześcijańskie i prawa człowieka.

Panie i Panowie! Wspólnie spełniliśmy obowiązek wynikający z powierzonego nam przez 
wyborców mandatu. (…) Zbudowaliśmy mocny fundament, na którym może się oprzeć i rozwijać nasza 
ojczyzna. Oddajemy w ręce narodu tę konstytucję z przekonaniem, że 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 oraz 
idee – uznawane przez pokolenia – drogie i bliskie naszemu narodowi – powiedział 2 kwietnia 
1997 roku marszałek Sejmu Józef Zych do członków Zgromadzenia Narodowego, które 20 lat temu 
uchwaliło obowiązującą do dzisiaj ustawę zasadniczą.

Pod rządami konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku nasza Ojczyzna zrobiła ogromny skok 
cywilizacyjny, z tą konstytucją zapewniającą bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalności granic 
Rzeczypospolita Polska weszła w skład sojuszu północno – atlantyckiego NATO. W zgodzie 
z Konstytucją z 1997 roku Rzeczypospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, integrując się 
z krajami Europy dla podniesienia poziomu życia Polaków i w trosce o cywilizacyjny, dynamiczny 
rozwój naszego kraju. Ogromny ciężar rozwoju kraju wzięły na siebie samorządy, najpierw gminy, 
a od 1999 roku powiaty i województwa. To samorząd mieszkańców pracuje na rzecz rozwoju naszych 
Małych Ojczyzn.

W ciągu tych ostatnich 20 lat wykonana została ogromna praca na rzecz tworzenia podwalin 
dobra narodowego, zbudowane zostały ogólnospołeczne i ogólnonarodowe funkcje państwa. 
Dotrzymanie wierności Konstytucji traktujemy jako podstawowy obowiązek każdego 
odpowiedzialnego obywatela służący rozwojowi naszej Ojczyzny.
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