
Warszawa, 7 czerwca 2014 roku

Uchwała Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w sprawie wyborów samorządowych

Wybory  do samorządu terytorialnego mają fundamentalne znaczenie dla demokracji. To one decydują w 

największym stopniu o jakości codziennego życia każdego obywatela. Wynik wyborów samorządowych ma 

bezpośrednie przełożenie na budowę chodnika, czy funkcjonowanie przedszkola w naszej gminie. Wybrany 

za kilka miesięcy  samorząd zdecyduje na co zostaną przeznaczone fundusze europejskie w latach 

2014-2020. To ostatnia tak szczodra europejska perspektywa finansowa dla Polski. Mądry  wybór przesądzi 

o kierunkach rozwoju cywilizacyjnego gmin, miast, powiatów i województw.

Wybory  samorządowe mają też fundamentalne znaczenie dla kształtu systemu politycznego. To one 

decydują o sile i zakorzenieniu społecznym najważniejszych formacji politycznych. Samorząd terytorialny 

jest najlepszą szkołą racjonalnego rządzenia. Tylko partia posiadająca silną reprezentację w samorządzie 

może skutecznie walczyć o władzę na poziomie centralnym.

Jedynie wysoka frekwencja w wyborach samorządowych pozwoli na kształtowanie losów naszych małych 

ojczyzn w zgodzie z interesem szerokich grup społecznych. Dlatego już  teraz apelujemy do wszystkich 

obywateli o udział w jesiennych wyborach. 

Jednym z celów Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych jest zablokowanie marszu 

po władzę populistycznej prawicy. Przykład wyborów w Starachowicach pokazał, że na poziomie lokalnym 

nie powinniśmy obawiać się konfrontacji z PO i PiS. W Starachowicach pokonaliśmy PO w pierwszej, a PiS 

w drugiej turze wyborów samorządowych. Udowodniliśmy, że na poziomie samorządowym SLD może być 

skuteczną tamą przed rządami PiS-u.

W jesiennych wyborach naszym celem jest przejęcie większości wojewódzkich samorządów z rąk prawicy. 

Samorządowi potrzebna jest zmiana w podejściu do wydawania funduszy europejskich. Dołożymy 

wszelkich starań, aby jak największa ich część została przeznaczona na cele społeczne. 

Naszym celem jest także zwiększenie liczby miast rządzonych przez lewicowych prezydentów. Dzisiaj co 

czwarte polskie miasto na prawach powiatu ma prezydenta wywodzącego się z lewicy. Miasto rządzone 

przez lewicę to miasto, które na pierwszym miejscu stawia interes swoich mieszkańców. To miasto dbające 

o zrównoważony  rozwój oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do usług publicznych 

– edukacji, ochrony zdrowia, transportu. 



Idziemy do wyborów samorządowych, aby służyć Polakom oraz korygować na poziomie regionalnym i 

lokalnym skutki antyspołecznej polityki rządu koalicji PO-PSL. Czas na kurs na zmianę. Czas na samorząd 

stojący po stronie ludzi!


