
UCHWAŁA NR 529/XLVII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska w odniesieniu do sytuacji politycznej wokół wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Serocku w odniesieniu do sytuacji politycznej wokół 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać: 

1) Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik do uchwały Nr 529/XLVII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Serocku 
w odniesieniu do sytuacji politycznej wokół wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Miejska w Serocku z niepokojem obserwuje działania Federacji Rosyjskiej wymierzone przeciwko 
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Otwarcie wyrażane żądania Federacji Rosyjskiej dążącej do 
rozciągnięcia swojej strefy wpływów na całą Ukrainę, niezależnie od woli i nastawienia samych obywateli 
Państwa Ukraińskiego, budzą stanowczy sprzeciw. Ukraińcy, tak jak każdy naród należący do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy. 

Rosyjskie żądania stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i są próbą ponownego podporządkowania 
dużej części naszego kontynentu imperialnym dążeniom Rosji. Państwo to głosami swoich przedstawicieli 
domaga się ustalenia nowego porządku europejskiego, w którym Ukraina ma się stać jej państwem wasalnym, 
a kraje wschodniej flanki NATO mają zostać pozbawione sojuszniczej ochrony. Na takie wyrażane wprost 
naruszanie karty Narodów Zjednoczonych nie może być zgody. 

Ostatnie działania Federacji Rosyjskiej uznajemy za otwarte kwestionowanie prawa 
do samostanowienia narodów Europy Środowo-Wschodniej i kolejną próbę odebrania wolności państwom 
regionu. Obserwowana retoryka pozostaje całkowicie sprzeczna z dziedzictwem Rzeczpospolitej i jako taka 
musi zostać odrzucona. 

Rada Miejska w Serocku wyraża solidarność z narodem ukraińskim i jego władzami, które znalazły się pod 
potężną rosyjską presją, potęgowaną groźbami interwencji militarnej. Ewentualna napaść Rosji 
na Ukrainę obok nieobliczalnych skutków politycznych i ekonomicznych doprowadzi do katastrofy 
humanitarnej, a także zniszczy architekturę bezpieczeństwa regionu, będącą gwarantem jego stabilnego rozwoju 
i budowania dobrobytu obywateli. Jako samorządowcy apelujemy do społeczności lokalnych w naszym kraju 
o solidarną pomoc naszym Wschodnim Sąsiadom i partnerom samorządowym z Ukrainy. 

Rada Miejska w Serocku popiera również działania wszystkich służb administracyjnych i mundurowych 
zabezpieczających wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ryzykiem konfliktu zbrojnego. 
W obliczu bezprecedensowego w swej skali zagrożenia istniejącego na wschodniej granicy Polski Rada Miejska 
w Serocku wyraża swoją solidarność z polskimi służbami, w szczególności 
z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Wojska i Policji. 

Słowa szczególnego wsparcia i solidarności kierowane są do mieszkańców Ukrainy, by mogli Oni 
w pokoju i zgodnie ze swoją wolą rozwijać własne Państwo. 
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