
 Samorząd terytorialny w Polsce (materiał edukacyjny) 

1. Pojęcie samorządu 

SAMORZĄD – (jak sama nazwa wskazuje) oznacza prawo grupy osób do SAMODZIELNEGO decydowania o 

swoich sprawach. 

2. Formy  samorządu: 

SAMORZĄD TERYTORIALNY (powszechny)– forma organizacji mieszkańców określonego rejonu powołana w 

celu zaspokojenia potrzeb lokalnych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 

SAMORZĄD SPECJALNY- należą do niego niektóre kategorie obywateli. Wyróżniamy m. in.: 

a/ samorząd zawodowy- tworzą go osoby wykonujące określony zawód (adwokacki, radców prawnych, lekarzy, 

pielęgniarek i położnych, architektów, doradców podatkowych itp.). Mają prawo np. do decydowania o dopuszczeniu 

danej osoby do pracy w określonym zawodzie, stosowania sankcji za niewłaściwe wykonywanie zawodu. Posiadają 

własną strukturę i dwuszczeblową strukturę (okręgową oraz krajową). Podstawą prawną jest art. 17 ust.1 Konstytucji 

RP; 

b/ samorząd gospodarczy- podstawa prawna to art. 17 ust.2 Konstytucji RP, np. samorząd rolniczy , którego 

członkami są osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny; 

C/ narodowościowy 

D/ wyznaniowy 

??? Jaka to forma samorządu? 

              *  Gmina Oleśnica 

              *  Związek Zawodowy Pielęgniarek i  Położnych w szpitalu w Oleśnicy 

              *  Naczelna Rada Lekarska 

   * Związek Romów Polskich 

3. Zasady samorządności 

Decentralizacja-  art. 15 p.1 Konstytucji RP: ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy publicznej. 

Polega na: 

- przekazywaniu zadań, kompetencji i niezbędnych środków organom niższego szczebla; 

- samodzielności i niezależności , 

-  efektywności w realizacji potrzeb obywateli. 

Zasada pomocniczości- Preambuła Konstytucji RP: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 

podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.     

Oznacza, że: 

-  władza państwowa powinna podejmować działania jedynie wtedy, gdy jednostki lub grupy społeczne okażą się 

niewydolne w zaspokajaniu swoich potrzeb; 

- ograniczenie władzy;   

- państwo stwarza warunki, a samorząd realizuje zadania; 

- szeroki udział obywateli w rządzeniu. 

Domniemania kompetencji samorządu gminnego 

art. 164 ust. 3 Konstytucji RP  Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Powołanie samorządu po 1989 r.- rys historyczny: 

1990 r. – Ustawa o samorządzie terytorialnym. Wprowadzała władzę samorządową na najniższym poziomie– 

GMINY! 



!!! ZAPAMIĘTAJ    Była to przełomowa ustawa, ponieważ we wcześniejszym okresie PRL-u (Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej) samorząd nie istniał. Cały system opierał się na centralnym sterowaniu. 

1998 r. – powołano władzę samorządową na szczeblu lokalnym – w powiatach i na szczeblu regionalnym – w 

województwach (ustawa o samorządzie powiatowym i ustawa o samorządzie wojewódzkim- obie uchwalone w 

czerwcu 1998, weszły w życie 1.01.1999r.) 

!!!  ZAPAMIĘTAJ : 

Polska podzielona została wtedy na 16 województw (przed reformą było 49 województw). 

Obecnie (stan na 01.01.2021) Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 477 gmin (302 miejskich w 

tym 66 miast na prawach powiatu, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskich). 

Dla porównania:   

 W 2017 Polska dzieliła się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 478 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na 

prawach powiatu, tj. mających status gminy miejskiej i równocześnie wykonujących zadania powiatu - tzw. 

"powiatów grodzkich", 628 miejsko-wiejskich oraz 1 548 wiejskich). 

W 2015 Polska dzieliła się na 16 województw, 314 powiatów  i 2 478 gmin (304 miejskich* w tym 66 miast na 

prawach powiatu - tj. mających status gminy miejskiej i równocześnie wykonujących zadania powiatu - tzw. 

"powiatów grodzkich", 611 miejsko-wiejskich oraz 1 563 wiejskich). 

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html 

   ZAPAMIĘTAJ!!! 

Polski system samorządowy nie jest hierarchiczny 

 

 

 

 

 

5. Podstawa prawna funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce: 

a/ Konstytucja RP 

 b/ ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

c/  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

d/ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

 

6. Zadania samorządu 

Samorząd terytorialny wykonuje zadania o charakterze publicznym, nałożone na niego przez państwo. Dzielą się ona 

na własne, zlecone i powierzone 

* JST- jednostka samorządu terytorialnego (są nimi: gmina, powiat, samorząd województwa) 

                                                                                             Rodzaje zadań 

własne zlecone powierzone 

- Mają na celu zaspakajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. Samorząd wykonuje 

je samodzielnie, bez możliwości 

- Są realizowane w imieniu 

administracji rządowej. Przekazywanie 

ich samorządom jest podyktowane 

Są wykonywane przez j.s.t. Na 

podstawie porozumień z innymi 

samorządami lub właściwymi organami 

administracji rządowej. Zadaniem 

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html


nieograniczonej ingerencji ze strony 

organów państwowych. 

- Źródłami finansowania tych zadań są 

dochody własne j.s.t. oraz subwencje 

ogólne 

lepszą znajomością problemów 

społeczności przez władze lokalne. 

- Źródłami finansowania tych działań są 

najczęściej dotacje celowe. 

powierzonym może być np. 

porozumienie kilku gmin dotyczące 

utworzenia wspólnej straży gminnej 

 

7.  GMINA 

 

 Gmina posiada  osobowość prawną- jest jednostka samodzielną, gwarantują ochronę prawną, wykonywanie 

zadań w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, 

 Ma możliwość kształtowania własnych dochodów, własnego budżetu i posiadania majątku. 

 Rada Ministrów- kompetencja dotycząca granic, powołania, nazwy, siedziby władz gminnych w drodze 

rozporządzenia po konsultacji z mieszkańcami. 

 Rada gminy nie ma możliwości zmienić nazwy, siedziby rady gminy, ale może kierować postulaty do 

Rady Ministrów. 

 27.04.1990r.- pierwsze wybory rady (święto samorządowca), od 1998r.- wybory łączone 

 a/ Władze 

                                                                                   Rodzaje gmin 

Gmina wiejska 

gmina, na której terytorium 

nie znajduje się miasto, co nie 

wyklucza jednak możliwości 

istnienia siedziby gminy w 

sąsiadującym mieście.   

 

Gmina miejska 

gmina o statusie miasta 

obejmują wyłącznie dane 

miasto w jego granicach 

administracyjnych 

 

Gmina miejsko- 

wiejska 

gmina, w skład której 

wchodzi miasto oraz 

wsie. Siedzibą gminy 

miejsko-wiejskiej jest 

zazwyczaj miasto 

(choć są wyjątki) 

Miasto na prawach powiatu 

W gminach miejskich na prawach 

powiatu organ wykonawczy –prezydent 

miasta– pełni funkcje zarządu powiatu i 

wykonuje zadania starosty, natomiast 

organ stanowiący –rada miasta– ma 

kompetencje rady powiatu. 

Są nimi miasta, które tuż przed 1 

stycznia 1999 r. (przed wprowadzeniem 

nowego podziału administracyjnego ) 

liczyły ponad 100 tys. mieszkańców 

oraz te, które w wyniku reformy 

przestały być stolicami województw. 

Wykonuje zadania przypisane 

samorządom gminnym oraz przypisane 

powiatom. 

 

                                                                             Władza uchwałodawcza     

Rada gminy 

 

Rada miasta 

 

Rada miasta 

 

Rada miasta 

                                                                               Władza wykonawcza 

Wójt Burmistrz Burmistrz Prezydent miasta 

 

Rada:      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieś
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy


*  Rada przypomina odrobinę parlament. 

*  Rada jest wybierana przez mieszkańców w wyborach powszechnych i bezpośrednich. 

*  Jej kadencja trwa 5 lat (do wyborów w 2018- 4 lata) 

* Jest organem stanowiącym  (uchwala m.in. statut gminy, budżet, programy gospodarcze, podatki gminne) i 

kontrolnym ( kontroluje wójta, gminne jednostki pomocnicze, tj. dzielnice, sołectwa). 

* Kompetencje – uprawnienia rady : 

 

 Kreowanie rozwoju, przyjmowanie programów, strategii rozwoju gminy 

 Plany zagospodarowania przestrzennego 

 Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Programy dotyczące pomocy społecznej i polityki prorodzinnej 

 Zakres personalny: do 2002r. to rada wybierała pełny zarząd gminy, odwoływała zarząd kolegialny, od 2002 

r.- bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta w dwóch przypadkach: 

 może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum, o odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta. 

 Wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek przekładać radzie kierunki swojej działalności oraz składać 

sprawozdanie ze swoich działań, rada musi/powinna je akceptować. 

 Powołuje i odwołuje głównego księgowego, skarbnika gminy oraz sekretarza gminy na wniosek wójta, 

prezydenta i burmistrza. 

 Uchwała budżetowa 

  majątku i finanse gminy 

 Uchwały okołobudżetowe: dotyczące wysokich podatków, opłat, dotyczące majątku 

 Wydzierżawienie majątku poza okres 3 lat. 

 Kwestie mienia komunalnego 

 Ustalanie opłat za mieszkania komunalne, lokale komunalne, 

 Sprzedaż mieszkań komunalnych 

 Zaciąganie pożyczek długoterminowych, kredyty krótkoterminowe 

 Wypuszczanie obligacji 

 Wchodzenie do spółek, spółdzielni 

 

 Wchodzenie w struktury ponadgminne (stowarzyszenia gminne, samorządy) 

 Porozumienie w sprawie przyjęcia zadań rządowych 

 Współpraca międzynarodowa gminy 

 

 Flaga i herb 

 Nazewnictwo ulic 

 Wznoszenie pomników 

 Nadawanie honorowego obywatelstwa 

- np. stypendia dla uczniów i studentów. 

* Tryb pracy rady. 

Określony zgodnie z ustawą w statucie gminy, regulamin pracy rady gminy 

a/ Statut- określa: 

- w jaki sposób głosujemy 

- powyżej 30 tys. mieszkańców wymaga ustalenia (uzgodnienia) z prezesem RM 

- przyjmowany w formie uchwały 

b/ Regulamin 

- praca przewodniczącego i jego kompetencje dotyczące jego pracy (przywołanie radnego do porządku, odebranie mu 

głosu) 

- sytuacje, w których chodzi o wezwanie straży miejskiej przez przewodniczącego 

c/ Obrady- obraduje na sesjach (zwyczajnych, nadzwyczajnych) 

Zwyczajne: 

 nie rzadziej niż raz na kwartał 

 do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się przebieg obrad (porządek posiedzenia) i projekty 

 przyjmuje się określony dzień obrad (zazwyczaj stały) 

Nadzwyczajne: 



• zwołuje z czyjejś inicjatywy 

• ¼ ustawowego składu rady 

• musi się odbyć w ciągu 7 dni od złożenia wniosku 

d/ Pierwsza sesja nowo wybranej rady. 

- zwołuje ją przewodniczący poprzedniej rady tak, aby odbyła się w ciągu 7 dni od wyborów; gdy przewodniczący nie 

może- komisarz wyborczy w ciągu 21 dni, 

 - kworum czyli co najmniej 50% radnych ustawowego składu rady, uchwały podejmujemy w trybie jawnym, 

większością zwykłą z wyjątkiem: wyboru zarządu i przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady 

e/ Komisje- organy pomocnicze rady gminy. 

* Stałe- pracują w ciągu całej kadencji, ilość uregulowana w statucie, jedna obowiązkowa- rewizyjna, reszta: 

budżetowa, ds. oświaty, gospodarcza, zajmująca się zdrowiem, opieką społeczną, ład i porządek, ds. ustalenia statutu. 

* Doraźne- mogą być czasowe, dotyczące jakiegoś problemu 

* Komisja rewizyjna (nie może w niej pracować p-cy i wice p-cy): 

-Uprawnienia kontrolne- pracy organu wykonawczego i jednostek organizacyjnych (np. szkoły) 

- Ma uprawnienia do składania wniosku na udzielenie lub nie absolutorium dla wójta, burmistrza i prezydenta miasta 

- Wyraża opinie dotyczące wniosku z innych przyczyn niż absolutorium odnośnie wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta 

- Kontrola jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice) 

* Prace komisji: 

- Uregulowane w regulaminie 

- Mieszkańcy mają prawo wstępu na posiedzenia komisji i mają głos opiniodawczy dla rady 

 -Na koniec roku składają sprawozdanie ze swojej pracy 

- Komisje podlegają całkowicie radzie 

f/ Radni 

• Nie ma wymogów merytorycznych dotyczących kwalifikacji radnych 

• Prawo czynne wyborcze, oraz bierne- 18 lat 

• Nie może to być osoba ubezwłasnowolniona 

• Mieszkańcy gminy decydują o wyborze kandydata 

•  mandat wolny 

• Obowiązki: udziału w sesjach rady oraz posiedzeniach komisji oraz instytucjach do których został wybrany 

lub delegowany 

• Prawa : ochrona mandatu i swojej osoby, ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych (nietykalność 

cielesna, wywieranie wpływu)- ochrona mandatu a nie osoby fizycznej, ochrona dla osoby wspierającej radnego, 

chroniony w czasie sprawowania swojej kadencji w stosunku pracy, diety 

• Diety radnych: ustalana jest kwota bazowa,  uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy: do 15 tys. 

mieszkańców 50% kwoty bazowej, od 15- 100 tys. mieszkańców 75% kwoty bazowej, powyżej 100 tys.- 100% kwoty 

bazowej jest też dieta zryczałtowana, przysługują im także zwroty kosztów podróży 

g/ ograniczenia- Przepisy antykorupcyjne: 

• Ograniczono zatrudnienie radnego w gminie, nie może pracować w urzędzie gminy, 

• Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego 

• Nie można być radnym i przedstawicielem jakiejś firmy jednocześnie 

• Nie mogą być członkami władz kontrolnych, rewizyjnych, zarządzających ani pełnomocnikami spółek prawa 

handlowego 

• Radni nie mogą mieć pakietu udziałów w spółce przekraczającej 10% w tej samej spółce co gmina ma udziały 

• Radny nie powinien podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać darowizn podważających zaufanie 

społeczne 

• Oświadczenia majątkowe : dotyczą stanu zasobów pieniężnych, nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego, dochody osiągane w miejscu pracy, mienie ruchome (samochody przekraczające 10 tysięcy), 

pożyczki i kredyty powyżej 10 tysięcy, składa każdy radny 30 dni po wyborze, jeżeli nie złoży- mandat wygasa. 

Oświadczenia są jawne, funkcjonują w BiPie. 



 

Wójt / burmistrz / prezydent miasta 

* Organ wykonawczy w gminie: 

* kadencja- 5 lat (od wyborów 2018, wcześniej- 4 lata), maksymalnie dwie elekcje (wcześniej bez ograniczeń) 

* Może być odwołany w drodze referendum lokalnego. 

* Wybory: nie ma znaczenia wykształcenie, musi mieć czynne i bierne prawo wyborcze, wiek 25lat, obywatelstwo 

polskie, nie musi zamieszkiwać na terenie gminy, w której kandyduje. 

Kandydaturę może zgłosić: 

- koalicje partii politycznych 

- organizacje pozarządowe 

- mieszkańcy 

- partie polityczne 

Tylko ten komitet, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w 

gminie. Liczba kandydatów na radnych tych okręgach nie może być mniejsza niż liczba radnych wybierana w tym 

okręgu. 

Kadencja 

rozpoczyna się w dniu wyboru, a w praktyce po złożeniu ślubowania (nie później niż w 7 dniu od daty wyborów) do 

czasu złożenia ślubowania przez nowego wójta. 

Skrócenie kadencji: 

1. Nie złożenie ślubowania 

2. Zrzec się mandatu 

3. Śmierć 

4. Naruszenie prawa 

5. Odwołanie w wyniku naruszenia Konstytucji 

Kompetencje 

- przygotowanie projektu uchwał dla rady 

- wykonywanie uchwał rady 

- gospodarowanie mieniem komunalnym 

- przygotowanie budżetu i przedstawienie go radzie gminy 

- wykonywanie budżetu (może blokować wydatki, odwoływać inwestycje) 

- zwierzchnik urzędu gminy 

- powołuje pracowników 

Zadania zlecone: uchwały dotyczące porządku i bezpieczeństwa mieszkańców (późniejsza akceptacja lub 

unieważnienie rady gminy), decyzje administracyjne dotyczące podatków, opłat itp. 

B/ Jednostki pomocnicze w gminie:  sołectwa, dzielnice, osiedla 

Jednostki tworzy Rada Gminy w porozumieniu z mieszkańcami (inicjatywa odgórna), inicjatywa może wyjść także od 

mieszkańców poprzez zebranie podpisów (inicjatywa oddolna). Ta idea rozbudowuje społeczeństwo obywatelskie. 

W statucie gminy powinny być rozstrzygnięcia odnośnie jednostek pomocniczych. 

Sołectwa 

Ok. 40 tysięcy w Polsce 

Ustrój: 

• organem uchwałodawczym jest zebranie sołeckie 

• organem wykonawczym jest sołtys wybierany przez zebranie 

• na zebraniu wybiera się także Radę Sołecką (organ opiniodawczy dla wójta) 

• wybory odbywają się w sposób demokratyczny 

• na zebraniu mieszkańców rozstrzygane są najważniejsze kwestie (uchwała o drodze, szkole) 

Sołtys: 

• wykonuje te uchwały 

• jest zaproszony na posiedzenia RG 



• pobiera dietę 

• odpowiada przed wójtem 

• pobiera podatki od mieszkańców 

 

Osiedla, dzielnice 

Ustrój: 

- organ uchwałodawczy: Rada Osiedla/ Dzielnicy  (organem uchwałodawczym  może też być zebranie mieszkańców -

oni będą wybierać zarząd) 

• organ wykonawczy: Zarząd Osiedla/ Dzielnicy powoływany przez Radę 

organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców (oni będą wybierać zarząd) 

Kompetencje, zadania: 

• ustawodawca generalnie tego nie precyzuje 

• rozporządzenie mieniem 

• wola polityczna, zapis statutu 

• kreowanie wizji rozwoju osiedla/ dzielnicy 

• inicjatywa odnośnie zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego 

• budowa określonych jednostek pomocniczych (szkoły, domy kultury) 

• problem rozwoju gospodarczego (rozwiązania przynoszące miejsca pracy dla mieszkańców osiedla) 

• Problem finansowania:  powinien być uregulowany w statucie, pieniądze mogą być przesłane na subkonto na 

realizację działań przez osiedla/ dzielnice 

• Osiedla/ dzielnice mogą zgłaszać swoje postulaty, np. odnośnie chodników, ulic, komunikacji itp. 

• Mogą także opiniować zmiany dotyczące zmiany zagospodarowania 

• Konsultacje, zaopiniowania 

C/ Zadania gminy: 

 

                                            Własne                  Zlecone i powierzone 

Pakiety zadaniowe: 

 z zakresu infrastruktury technicznej 

- sieć  wodociągowa, ujęcia wody 

- sieci kanalizacyjne 

- oczyszczanie ścieków 

- wysypiska śmieci 

- drogi gminne 

- dba o letnie, zimowe oczyszczanie drogi 

- bezpieczeństwo na drodze, znaki drogowe 

- reklamy przy drogach 

- lokalny transport drogowy 

W drodze ustawodawczej lub porozumienia. 

 

 Urząd Stanu Cywilnego- urzędem kieruje 

kierownik powołany przez RG na wniosek burmistrza, 

wójta, prezydenta: 

- przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku 

małżeńskiego, 

- rejestrowanie do księgi SC urodzeń, zgonów 

- wydawanie wypisów, zaświadczeń, prowadzenie, 

uwierzytelnianie małżeństw, urodzeń, zgonów 



- system funkcjonowania transportu drogowego 

- targowiska, hale sportowe 

 infrastruktura społeczna 

 edukacja publiczna 

żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe ( 

tworzenie, likwidacja, utrzymanie, budowa sal 

gimnastycznych, płace nauczycieli) 

 promocja (ochrona) zdrowia- lekarze rodzinni: 

pomoc (opieka) społeczna, zakłady opiekuńcze (dla 

samotnych matek, rozbitych rodzin, dla osób chorych), pomoc 

doraźna (w sytuacjach kataklizmu, klęsk żywiołowych, 

udzielana w formie zapomóg także stałych lub 

jednorazowych, w formie materialnej: ubrania, remont, 

pomoc w opale mieszkania) 

 kultura i kultura fizyczna: gminne ośrodki kultury, 

prowadzenie bibliotek, turystyka (11.04.2001 nowelizacja 

ustawy), place zabaw, boiska sportowe, dofinansowania 

różnych towarzystw, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

 polityka prorodzinna: pomoc kobietom w ciąży, 

pomoc rodzinom wielodzietnym, biednym, pomoc w 

wyprawkach szkolnych. mieszkania socjalne 

 porządek, bezpieczeństwo mieszkańców: 

ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, dotowanie 

etatów policji, sprzętu dla policji, paliwo, programy dotyczące 

patologicznych zjawisk (alkoholizm, narkomania), straż 

miejska, straż pożarna, OSP, sprzątanie w gminie, mieście, 

utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej, urzędy gminne 

 ład przestrzenny, ochrona środowiska, gospodarka 

nieruchomościami, gospodarka wodna: 

plany zagospodarowania przestrzennego , przeznaczenie 

nieruchomości (przetargi, kupna nieruchomości), 

uwzględnianie przepisów unijnych odnośnie ochrony 

środowiska, sieci wodociągów, odpowiednia gospodarka, 

oszczędność wody, budowa wodociągów, poszukiwanie 

źródeł, parki, zadrzewienia 

 promocja gminy, upowszechnianie idei samorządowej 

-art. 5b, nakazuje się gminie upowszechnianie idei 

samorządowej, zwłaszcza wśród młodzieży 

-Młodzieżowa Rada Gminy- statut, tryb wyboru RM oraz 

zasady jej działania 

-Europejska Karta Uczestnictwa Młodzieży w życiu miasta 

regionu, przyjęta przez stałą konferencję władz lokalnych i 

regionalnych Europy (od 1992) 

-23.04.2003 ustawa o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, zobowiązanie dla władz samorządowych, aby 

przyjmowały programy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

-współpraca z różnymi strukturami ponadgminnymi i innymi 

społecznościami 

 

- przyjmowanie zaświadczeń o wyborze nazwiska, powrót 

małżonka do nazwiska poprzedniego, 

- uznanie dziecka, wskazanie opiekuna do dziecka, 

- wydawanie oświadczeń o obywatelstwie polskim, 

- przekazywanie danych statystycznych i ksiąg 100letnich 

do archiwum państwa, 

- rejestr mieszkańców, 

- wymiana dowodów osobistych, 

- rejestracja pobytu obcokrajowców i pobytu stałego 

obywateli. 

- PESELe 

 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych: 

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób 

ciężko chorych (zaburzenia psychiczne), 

- zasiłki celowe przyznawane przez państwo w związku z 

katastrofami ekologicznymi, kataklizmami 

- gminne ośrodki pomocy społecznej rodzinie (wypłacanie 

zasiłków rodzinnych, urodzenie dziecka, opieka nad 

dzieckiem, w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowanie 

dziecka, kształcenie, rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego, wyprawki w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego, zasiłki zachęcające do rodzenia dzieci) 

 

 obrona cywilna- zasady i struktura dotycząca 

obrony w związku z danym atakiem, wojną, obrony kraju. 

Przedsięwzięcia maja charakter planistyczny (np. 

ewakuacja ludności): 

- szkolenia, 

- działania inwestycyjne, 

- zadania techniczne, materiałowe, 

- ochrona ludności, zakładów publicznych, urządzeń 

użyteczności publicznej (sieci wodociągowe, 

zaopatrzeniowe), 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

- stwarzanie warunków do ostrzegania ludności, 

- budowa bunkrów, schronów, 

- działania logistyczne, orientacja, wyznaczanie pojazdów 

do działania, 

 

 kancelaria tajna- dokumenty, decyzje wiążące się 

ze sprawami nieujawnionymi (klauzula tajności) 

 pobór do służby wojskowej- rejestracja 

poborowych 

D/  Formy zrzeszania się gmin: 

Związki międzygminne (komunalne), porozumienia międzygminne. 

 Realizują zadania, te które są ustawowo nałożone na gminę 

 związek wykonuje zadania publiczne, których  jedna gmina nie jest w stanie wykonać, są kosztowne 

 Wspólna budowa wodociągów, kanalizacji 

 Dostawa ciepła, dostarczenie energii, ZOZ-y, ośrodki zdrowia 

 

Są to jednostki dobrowolne, tworzone na mocy uchwały Rady Gminy. Utworzenie związku wymaga przyjęcia statutu. 



Stowarzyszenie samorządowe (międzygminne) 

Są reprezentantem samorządu w stosunku do administracji państwowej, bronią interesów samorządu terytorialnego, 

propagowanie samorządu. Mogą zabiegać o zmianę kompetencji gmin i powiatów, regulują ich ustrój. Musi być 

uchwalony statut, zarejestrowany. Nie może niczego narzucić członkom. Reprezentuje gminy. 

Porozumienia międzygminne (samorządowe) 

Nie tworzy się struktury ustawowej, 2/3 gminy podpisuje porozumienie (dogadują się, że będą np. realizować 

wspólnie inwestycje). Jedna gmina realizuje zadania, a pozostałe partycypują np. koszty. 

Przykłady: Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin RP, Unia Metropolii Polskich, 

Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski lub Małopolski, Stowarzyszenie 

Gmin Mazowieckich, Uzdrowiskowych, Stowarzyszenie Sołtysów. 

Kluby radnych 

Tworzone przez radnych z różnych opcji politycznych ze wspólnym interesem lub przez radnych. Nie ma uregulowań 

odnośnie liczby radnych w klubie. Mogą także nie istnieć. 

 

8.      POWIAT 

A/ Trochę historii: funkcjonowały do 1950r. 1975r. reforma Gierka- wprowadzono województwa. 

1992- rząd H. Suchockiej powołał w październiku urząd pełnomocników RM ds. reformy administracji publicznej 

(decentralizacja administracji centralnej, projekty ustaw przygotowali, wypracowano narzędzia do utworzenia siatki 

powiatów), przygotowano zaplecze instytucjonalne (sądy rejonowe, prokuratura rejonowa, urzędy skarbowe, policja, 

straż pożarna, szpital, placówki szkolnictwa ponadpodstawowego), powiaty powinny mieć poparcie wspólnoty 

lokalnej, mechanizm 5-10-50 (aby stworzyć silne powiaty to 5 gmin musi być siedziba w dużych miastach- powyżej 

10 tysięcy mieszkańców, powiaty powinny mieć 50 tysięcy mieszkańców, należało wziąć pod uwagę układ 

przestrzenny). 

Następnie spory na linii PSL (przeciwko)-SLD (za). 

5.04.1998- przyjęto ustawę o samorządzie powiatowym. 

Przyjęto 24.07.1998- ustawa o wprowadzeniu zasadniczego 3 stopniowego podziału terytorialnego państwa. 

Rozstrzygnięto, że RM w drodze rozporządzenia tworzy, znosi, dzieli i łączy powiaty. 

Powstało Stowarzyszenie Związek Miast Walczących o Powiat (protesty, ponieważ niektóre miasta nie znalazły się na 

mapie siatki powiatów, rząd nie ugiął się na początku, ale w 2001 r. powstało 7 powiatów dodatkowo, obecnie mamy 

314 powiatów). 

 

B/ Cechy powiatu: 

• Ma osobowość prawną 

• Wykonuje zadania na własną odpowiedzialność i ponosi za to konsekwencje 

• Podlega ochronie sądowej 

• Powiat wykonuje tylko zadania, które przekraczają kompetencje gminy (rola uzupełniająca, „brakujące 

ogniwo”) 

• Jest to lokalna wspólnota samorządowa, która tworzą mieszkańcy z mocy prawa 

• Powiat obejmuje obszar kilku sąsiadujących ze sobą gmin – powiat ziemski. Jest ich 314. 

• Powiat może też obejmować teren miasta powyżej 100 tys. mieszkańców lub dawne stolice województw - 

powiat grodzki (miasta na prawach powiatu). Jest ich 66. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania 

powiatu na zasadach określonych w ustawach powiatowych. 

 

5.04.1998- ustawa o samorządzie powiatowym (powiaty ziemskie) 

8.03.19990- ustawa o samorządzie gminnym (powiat grodzki) 

 



 C/ Władze powiatu 

                                                                                        Rodzaje powiatów 

podział jest umowny, potoczny, ponieważ oficjalnie w ustawach takiego podziału nie ma . Jest mowa tylko o 

powiatach. 

Powiat ziemski 

jednostki samorządu obejmujące kilka gmin i posiadające 

własne organy 

Ilość: 314 

Powiat grodzki ( miasto na prawach powiatu) 

W gminach miejskich na prawach powiatu organ 

wykonawczy –prezydent miasta– pełni funkcje zarządu 

powiatu i wykonuje zadania starosty, natomiast organ 

stanowiący –rada miasta– ma kompetencje rady 

powiatu. 

Są nimi miasta, które tuż przed 1 stycznia 1999 r. (przed 

wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego ) 

liczyły ponad 100 tys. mieszkańców oraz te, które w 

wyniku reformy przestały być stolicami województw. 

Wykonuje zadania przypisane samorządom gminnym 

oraz przypisane powiatom. 

Ilość: 66 

                                                                                    Władza uchwałodawcza 

                                    Rada powiatu 

Wybierana w wyborach przez  obywateli. 

Kadencja trwa 5 lat(po wyborach 2018, wcześniej 4 lata) . 

Jest organem: 

  stanowiącym  (uchwala  przepisy, prawa miejscowego,  

budżet powiatu itd.) i 

kontrolnym  (wybiera zarząd  powiatu, może go także  

odwołać) 

                                       Rada miasta 

                                                                                        Władza wykonawcza 

                                Zarząd powiatu 

 Jest organem wykonawczym   powiatu. 

W jego skład wchodzą: starosta, wicestarosta,  członkowie (od 

3 do 5). 

Zarząd może być powołany  spośród radnych, jaki i spoza  

członków rady. 

Starosta  jest przewodniczącym  zarządu i kierownikiem 

starostwa. 

Starosta jest wybierany przez radę powiatu bezwzględną 

większością, jest  przewodniczącym zarządu i kierownikiem 

starostwa. 

Pozostali członkowie są wybierani na wniosek starosty zwykłą 

większością. 

                                 Prezydent miasta 

 

D/ Zadania powiatu: 

- infrastruktura techniczna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy


- drogi powiatowe (budowa, utrzymanie, porządek, ład, bezpieczeństwo) 

- opiniowanie autostrad 

- opiniowanie dotyczące ustalenia dróg wojewódzkich (krajowych) 

- ruch na drogach powiatowych 

- kolej (ruch pasażerki) 

- opiniowanie likwidacji odcinków kolejowych 

- obudowa dotycząca kierowców (szkolenia, wydawanie, zatrzymywanie i odbieranie prawa jazdy, badania lekarskie 

do prawa jazdy) 

- infrastruktura społeczna 

 edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne/ ponadpodstawowe, budowa obiektów dla szkół, pensje dla 

nauczycieli), powołanie rad oświatowych, obsadzanie miejsc dyrektorów) 

 promocja i ochrona zdrowia (zwalczanie chorób zakaźnych- opieka przeciwgruźlicza, wydawanie zarządzeń 

odnośnie chorób zakaźnych, zwalczanie alkoholizmu- izby wytrzeźwień i odwyki, domy pomocy społecznej, pomoc 

społeczna i polityka prorodzinna) 

 osoby niepełnosprawne (zakłady pracy chronionej, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) 

 kultura, ochrona dóbr kultury (prowadzenie bibliotek, placówki kultury na terenie powiatu, muzea powiatowe, 

dystrybucja filmów, kultura fizyczna i turystyka, ewidencja uczniowskich klubów sportowych, nadzór nad 

działalnością stowarzyszenia i związków sportowych, finansowanie klubów sportowych) 

 przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy, szkolenia, 

programy, prowadzenie prac interwencyjnych) 

 ochrona praw konsumenta (Rzecznik Konsumentów) 

 bezpieczeństwo obywateli, ład i porządek (ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, Komendy 

Powiatowe, starosta ma nadzór nad działaniem np. policji, komendanci składają sprawozdanie z bezpieczeństwa w 

powiecie, w okresie zagrożenia starosta przejmuje dowodzenie nad prowadzeniem akcji w szczególnych sytuacjach) 

inne: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (podejmowanie działań odnośnie wszelkich budowlanych 

wypadków i katastrof, wpływa na układ architektury na terenie powiatu), Inspektor Weterynaryjny (zagrożenia 

chorobami, instytucja ta została wycofana!) 

Planowanie przestrzenne: geodezja, kartografia, gospodarka nieruchomościami, ewidencja budynków (taksacja- 

podatki od nieruchomości) 

 rolnictwo, leśnictwo (lasy państwowe, kwestie upraw, przekształcenie gatunków rolnych) 

 

9.  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

Województwo = region. 

W województwie znajdują się: 

a/ władze administracji rządowej – przedstawiciele rządu w terenie (wojewoda + organy administracji niezespolonej – 

np. dyrektorzy urzędów skarbowych, celnych), 

b/ władze samorządu (sejmik województwa + zarząd województwa). 

C/ zadania realizowane przez województwo nie mogą naruszać kompetencji powiatu i gminy. 

Administracja samorządowa Administracja rządowa 

                       Władza uchwałodawcza                     WOJEWODA 

sejmik województwa 

Wybierany w wyborach  bezpośrednich. 

Kadencja trwa 5 lat (od wyborów 2018, wcześniej 4 lata) . 

Jest organem: 

 stanowiącym  (uchwala  programy działania regionu,  

strategię rozwoju), kontrolnym  (może odwołać  zarząd). 

Organy sejmiku: 

*jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, 

wybierany przez Prezesa RM i przed nim odpowiedział 

* jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w 

regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi 

instytucjami działającymi w regionie, 

* prowadzi  nadzór prawny nad działalnością gmin i 

powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze 



Prezydium sejmiku  (przewodniczący,  

wiceprzewodniczący), 

Komisje sejmiku (stałe,  doraźne) 

samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym 

prawem), 

*reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa, 

 * realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz 

kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora 

generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych 

wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

* dokładne zadania Wojewody precyzuje w województwie 

dolnośląskim Statut Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

 

                          Władza wykonawcza 

                              Zarząd województwa 

W jego skład wchodzi 5 członków: 

 marszałek województwa – jako przewodniczący zarządu, 

wicemarszałek, pozostali członkowie . 

Marszałek jest wybierany spośród radnych bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu sejmiku, stoi na 

czele Urzędu Marszałkowskiego. 

Pozostałych członków wybiera sejmik na wniosek 

marszałka zwykłą większością. 

 

ZADANIA J.S.T. - zestawienie i podsumowanie 

 

Kategoria Gmina Powiat Samorząd województwa Województwo 

Władze Rada Gminy oraz 

Wójt / Burmistrz / 

Prezydent                              

Rada Powiatu oraz  

Zarząd Powiatu 

Sejmik 

Województwa, 

Zarząd Województwa 

Wojewoda,   

administracja 

niezespolona 

Drogi          Drogi gminne Drogi powiatowe Drogi wojewódzkie Autostrady, drogi 

krajowe 

Komunikacja 

 

 

 

Transport lokalny w 

gminie 

Komunikacja w powiecie, 

koordynacja między 

powiatami. Rejestracja 

pojazdów, wydawanie prawa 

jazdy 

Komunikacja masowa 

 w województwie i 

 koordynacja między  

województwami 

 

Edukacja 

 

 

Przedszkola, szkoły 

podstawowe i 

gimnazja 

Szkoły średnie, szkoły 

artystyczne, poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne 

Zawodowe szkoły wyższe, 

ośrodki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły średnie 

o znaczeniu regionalnym 

 

Kultura 

 

 

Muzea i biblioteki 

gminne oraz domy 

kultury 

Biblioteki, muzea, teatry 

powiatowe 

Biblioteki, muzea, teatry 

regionalne 

 

Zdrowie 

  

  

Poradnie i 

przychodnie gminne 

Szpitale rejonowe, 

przychodnie specjalistyczne 

Szpitale specjalistyczne  

Ochrona 

środowiska 

 

 

Ochrona środowiska 

i usuwanie odpadów 

w gminie 

Usuwanie niebezpiecznych 

odpadów 

Ochrona 

środowiska  

o zasięgu  

regionalnym 

Usuwanie 

szczególnie  

niebezpiecznych                                                                                   

odpadów 

 

 BIERNE I CZYNNE PRAWO WYBORCZE 

   A/ do organów uchwałodawczych (stanowiących) 

   *   Rada gminy - czynne i bierne  prawo wyborcze posiadają  obywatele polscy i UE, którzy  najpóźniej w dniu 

wyborów  ukończyli 

     18 lat i na stałe  zamieszkują obszar określonej  gminy. 



   * Rada powiatu i sejmik województwa - czynne i bierne  prawo wyborcze posiadają tylko  obywatele polscy z 

ukończonym   

       18  r.ż.  i  na stałe mieszkają w  danym powiecie lub  województwie. 

 W wyborach do rad gminy    liczącej do 20 tys. mieszkańców radni wybierani są w jednomandatowych 

okręgach wyborczych. Gmina  jest  dzielona na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia. W 

każdym okręgu jednomandatowym zostaje wybrany jeden radny. Zostaje nim osoba, która uzyskała największą ilość 

głosów (wystarczy większość względna). 

 W wyborach do rad gminy powyżej 20 tys. mieszkańców radni są wybierani w okręgach wielomandatowych 

wg zasady proporcjonalności.   

 W wyborach do rad miast na  prawach powiatu obowiązuje system proporcjonalny. Okręgi wyborcze są 

wielomandatowe (do zdobycia od 5 do 10 mandatów). Podziału mandatów dokonuje się proporcjonalnie  do liczby 

głosów oddanych na daną listę. Dodatkowo występuje 5% próg wyborczy. Podział mandatów jest liczony wg metody 

d'Hondta (tak jak do Sejmu RP). 

 W wyborach do rad powiatu też obowiązuje system proporcjonalny (metoda d'Hondta)  z zachowaniem 5 % 

progu wyborczego. Powiat jest dzielony na okręgi wielomandatowe (w jednym okręgu wybiera się od 3 do 10 

radnych). 

 W wyborach do sejmiku województwa obowiązuje system proporcjonalny (metoda d'Hondta) w okręgach 

wielomandatowych (od 5  do 15 mandatów w okręgu – w zależności od liczny mieszkańców), przy zachowaniu 5 % 

progu wyborczego. 

 

     B/  do organów  wykonawczych (wójt, burmistrz, prezydent miasta od 2002 r.) 

     1. Czynne- 18 lat 

      2. Bierne- 25 lat, tylko obywatel  polski, nie musi mieszkać na  obszarze gminy, z której  kandyduje. 

      3. W wyborach wygrywa ten  kandydat, który w wyborach  uzyskał więcej niż połowę ważnie  oddanych głosów. 

     * mają charakter wyborów bezpośrednich prowadzonych wg systemu większościowego, 

     * jednomandatowym okręgiem wyborczym jest obszar całej gminy. Zwycięża ten kandydat, który uzyskał więcej 

niż połowę ważnie oddanych głosów, 

      * jeżeli w I turze żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, to przeprowadza 

się II turę wyborów. Bierze w niej udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem z I tury. Tym razem stosuje się 

zasadę większości zwykłej- wygrywa ten, kto uzyska większą ilość głosów. 

 

10. Ilu radnych wybieramy? 

Rada Gminy (od 15 do 45 radnych) Rada Powiatu (od 15 do 29 radnych): Sejmik województwa: 

A/ liczących  do 20 tys. mieszkańców: 

15, 

B/ do 50 tys.- 21, 

C/ do 100 tys.- 23 

D/ do 200 tys.- 25 oraz po 3 na każde 

dalsze rozpoczęte 100 tys. 

mieszkańców, nie więcej niż 45 

radnych 

!!! Wyjątek: rada miasta stołecznego 

Warszawa- zasiada w niej 60 radnych. 

A/powiaty do 40 tys. mieszkańców- 15 

B/ liczba ulega zwiększeniu po dwóch 

radnych na każde kolejne rozpoczęte 20 

tys. mieszkańców, nie więcej niż 29 

radnych. 

A/ województwa do 2 mln 

mieszkańców- 30 radnych, 

B/ liczba ulega zwiększeniu po trzech 

na każde rozpoczęte 500 tys. 

mieszkańców 

 

11. Kto nie może głosować? 

Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom: 

 pozbawionym praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 

 pozbawionym praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu; 

 ubezwłasnowolnionym w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

 

12. Formy głosowania: 



- głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania: obywatele, którzy stale zamieszkują obszar danej gminy, ale nie są 

w niej zameldowani, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców po złożeniu pisemnego wniosku w urzędzie tej 

gminy. 

- przez pełnomocnika: do głosowania  uprawnione osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może zostać wyłącznie obywatel wpisany do rejestru wyborców w danej 

gminie. By uzyskać akt pełnomocnictwa, zainteresowany wyborca musi złożyć stosowny wniosek do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) gminy, do której rejestru wyborców jest wpisany, najpóźniej w 9 dniu przed datą 

wyborów, 

- korespondencyjnie – tylko osoby niepełnosprawne z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością, zgłaszają do 15 

dni przed wyborami komisarzowi wyborczemu  oraz osoby z ukończonym 60 rokiem życia. 

 

12.   Referendum lokalne 

a/ Podstawa prawna: 

- art. 170 Konstytucji RP, 

 Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym 

b/ inicjowanie referendum lokalnego : 

Mieszkańcy mogą sprawować władze bezpośrednio poprzez referendum. 

Referendum w gminie i powiecie: na wniosek organu stanowiącego lub  min. 10% mieszkańców; ważne gdy bierze 

w nim udział min. 30% mieszkańców. 

Referendum w województwie: inicjatywę ma sejmik województwa lub 5% mieszkańców; ważne gdy bierze udział 

min. 30% mieszkańców województwa 

! Wyjątek: 

1. w referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządowej  ważne jest, aby wzięło w nim udział co 

najmniej 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu.  

2.  W referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców do podjęcia takiej decyzji jest wymagana 

większość 2/3 głosujących (przy frekwencji  min.30%) 

c/ zakres spraw rozstrzyganych  w referendum lokalnym 

* referendum samorządowe można przeprowadzać we wszystkich sprawach dotyczących samorządu (gminnego, 

powiatowego, województwa), mieszczących się w zakresie jego kompetencji, w tym: 

 odwołania organu stanowiącego tej jednostki, 

 odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

 samoopodatkowania się mieszkańców gminy. 

* W referendum mają prawo brać udział osoby na stałe zamieszkujące obszar danej jednostki samorządowej, mające 

czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. 

* Prawo do zorganizowania referendum samorządowego przysługuje: organom stanowiącym oraz mieszkańcom. 

 

                                  Porównanie referendum lokalnego i ogólnokrajowego 

Kryterium Referendum samorządowe (lokalne) Referendum ogólnokrajowe 

W jakich sprawach 

 może być 

przeprowadzone 

-We wszystkich sprawach dotyczących 

wspólnoty 

- możliwość odwołania organów stanowiących 

- w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 

międzynarodowej, 

- w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

państwa, 

- w sprawie zmiany konstytucji, 

- nie ma możliwości odwołania w ten sposób 

organów państwowych 

Charakter 

referendum 

Fakultatywne (obligatoryjne tylko w kwestii 

samoopodatkowania lub odwołania wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta 

fakultatywne 

Prawo inicjatywy - organ stanowiący, - sejm, grupa posłów, 

- senat, 

- Rada Ministrów, 



- co najmniej 10% uprawnionych do głosowania 

mieszkańców gminy lub powiatu, co najmniej 

5% uprawnionych mieszkańców województwa, 

- w sprawach odwołania organu stanowiącego 

inicjatywę mają tylko mieszkańcy 

- Prezydent RP, 

 obywatele (co najmniej 500 tys. mieszkańców) 

Ważność wyników 

referendum 

- ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 

30 % uprawnionych, 

-wyjątek: w sprawie odwołania organu 

pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest 

ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 

3/5 liczby uczestniczących w wyborze 

odwoływanego organu, 

- organ rozstrzygający o ważności referendum- 

sąd okręgowy 

- ważne, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż 

połowa uprawnionych do głosowania, 

- wyjątek: referendum w sprawie zmiany 

konstytucji, w którym nie ma wymogu osiągnięcia 

określonej frekwencji. 

- organ rozstrzygający o ważności referendum- Sąd 

Najwyższy. 

Kiedy wynik 

referendum jest 

rozstrzygający 

Jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z 

rozwiązań opowiedziała się bezwzględna 

większość głosujących.  Wyjątkiem jest 

referendum  w sprawie samoopodatkowania się- 

jest rozstrzygające, jeżeli za danym 

rozwiązaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych 

głosów. 

Jest rozstrzygający, jeżeli w odpowiedzi na 

postawione pytanie oddano większość ważnych  

głosów pozytywnych albo negatywnych. 

 

13. Nadzór nad samorządem 

samorząd terytorialny jest kontrolowany pod względem legalności, czyli zgodności z prawem. Nadzór sprawują: 

* premier , 

* wojewoda, 

* regionalne izby obrachunkowe (w zakresie spraw finansowych). 

Każdy z organów nadzoru ma obowiązek nadzorowania działalności samorządu we wskazanym zakresie i musi 

interweniować w sytuacji naruszenia prawa. 

                     Premier                     Wojewoda        Regionalne izby obrachunkowe 

 Sejm na wniosek premiera 

może rozwiązać organ stanowiący 

samorządu terytorialnego, jeśli rażąco 

narusza on konstytucji lub ustawy. 

Premier musi wyznaczyć osoby 

pełniące funkcje rozwiązanego organu 

do czasu przeprowadzenia 

przedterminowych wyborów. 

  Premier ma prawo zawiesić 

organy jednostki samorządu i 

ustanowić zarząd komisaryczny, jeśli 

przez dłuższy czas nie jest ona zdolna 

do skutecznego wykonywania swoich 

zadań. 

 Może stwierdzić nieważność 

uchwały lub zarządzenia organu 

samorządu, jeśli zostały one wydane z 

naruszeniem prawa. 

 Może wydawać zarządzenia 

zastępcze w sprawie wygaśnięcia 

mandatu radnego czy wójta 

(burmistrza, prezydenta) lub odwołania 

ze stanowiska wysokiego urzędnika 

samorządowego (np. członka zarządu, 

sekretarza), jeśli w określonej prawem 

sytuacji nie uczynił tego odpowiedni 

organ. 

 Kompetencje nadzorcze 

ograniczają się do spraw finansowych, 

czyli np. uchwalania budżetu, 

zaciągania zobowiązań, spraw 

związanych z podatkami i dotacjami. 

 Mogą stwierdzić nieważność 

uchwały (zarządzenia) organu 

stanowiącego i wykonawczego 

samorządu terytorialnego. 

 Zastępczo uchwalają budżet 

(jeśli minął termin, a jednostka 

samorządowa nie zdołała go uchwalić 

samodzielnie). 

14.  Finanse samorządu 

a/ źródła dochodów samorządu terytorialnego 

              Dochody własne              Subwencja ogólna                 Dotacje celowe 



Zalicza się do nich: 

 wpływy z podatków lokalnych 

(m.in. od nieruchomości, rolnego) i 

opłat (np. targowe), 

 środki uzyskiwane z majątku 

danej jednostki, 

 udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych  (PIT) i podatku 

dochodowego od osób prawnych 

(CIT). 

 Środki z budżetu państwa 

pozostające do pełnej dyspozycji 

danego samorządu. Mogą być 

wykorzystane na realizację dowolnych 

celów pozostających w zakresie działań 

samorządu. 

 Subwencja ogólna składa się z 

kilku części, m.in. oświatowej 

(przeznaczonej na zadania szkolne  i 

pozaszkolne) i wyrównawczej 

(otrzymują ją samorządy słabsze 

ekonomicznie) 

 Środki z budżetu państwa 

przeznaczone na realizację ściśle 

określonych celów, np. na : 

 dofinansowanie zadań własnych 

(inwestycje oświatowe itp.), 

 realizację zadań zleconych, 

 wykonanie zadań 

powierzonych, 

 usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, 

 realizację zadań wynikających z 

umów międzynarodowych. 

Dochody własne samorządów 

                      Gmina                Powiat           Województwo 

Wpływy z podatków  (od nieruchomości, rolnego, 

leśnego, od środków transportowych, od spadków i 

darowizn) 

          -------------            ---------------- 

Wpływy z opłat (np. targowej, skarbowej, od 

posiadania psów) 

Wpływy z opłat stanowiących 

dochody powiatu 

       ------------------------- 

34,34 % udziału we wpływach z podatku PIT 10,25 % udziału we wpływach z 

podatku PIT 

1,6 % udziału we wpływach z 

podatku PIT 

6,71 % udziału we wpływach z podatku CIT 1,4 % udziału we wpływach z 

podatku CIT 

14,75 % udziału we wpływach z 

podatku CIT 

Dochody uzyskiwane przez gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe 

Dochody z majątku gminy, powiatu lub województwa 

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, powiatu lub województwa 

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w przepisach 

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 

Różnego rodzaju odsetki (np. od udzielanych pożyczek) 

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 

 

b/ sposób uchwalania budżetu gminy 

 budżet j.s.t. (gminy, powiatu lub województwa) to roczny plan dochodów i wydatków, 

 za uchwalenie budżetu odpowiada organ stanowiący j.s.t. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy 

do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego, 

 organ wykonawczy musi przedstawić projekt uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy. Jej uchwalenie powinno nastąpić przed początkiem nowego roku budżetowego, 

 jeżeli w tym terminie budżet nie zostanie uchwalony przez radę gminy, prawo do jego ustalenia przechodzi na 

regionalną izbę obrachunkową, 

 uchwała budżetowa powinna określać źródła dochodu i wydatki (np. na oświatę i wychowanie, administrację). 

Jeśli w budżecie założono deficyt (wydatki większe od dochodów), konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia. 

Jeśli natomiast w budżecie przewidziano nadwyżkę, to uchwała budżetowa powinna określać sposób  jej 

wykorzystania, 

 w budżecie gminy, powiatu czy województwa dużą rolę odgrywają środki  z budżetu  państwa. Z tego 

względu podczas planowania budżetu lokalnego konieczna jest znajomość założeń budżetu centralnego. 



 

 

c/ nadzór nad finansami j.s.t. 

 Ogólny nadzór nad realizacją przyjętych  w uchwale budżetowej dochodów i wydatków sprawuje organ 

wykonawczy (wójt, burmistrz lub prezydent , w powiecie lub województwie- zarząd). Organ wykonawczy ma 

obowiązek przedstawiania regionalnej izbie obrachunkowej lub organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania 

budżetu, 

 do 30 kwietnia następnego roku organ stanowiący rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu i podejmuje 

uchwałę w sprawie absolutorium  dla organu wykonawczego – akceptacji jego działalności finansowej w poprzednim 

roku. 

 

15. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 

Gmina Powiat województwo 

- Grupa mieszkańców gminy, 

posiadających czynne prawa wyborcze 

do organu stanowiącego, może wystąpić 

z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. - - Grupa mieszkańców 

musi liczyć: 

1) w gminie do 5000 mieszkańców – co 

najmniej 100 osób; 

2) w gminie do 20 000 mieszkańców – 

co najmniej 200 osób; 

3) w gminie powyżej 20 000 

mieszkańców – co najmniej 300 osób. 

- Grupa mieszkańców powiatu, 

posiadających czynne prawa wyborcze 

do organu stanowiącego, może wystąpić 

z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. 

 -  Grupa mieszkańców  musi liczyć: 

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców 

– co najmniej 300 osób; 

2) w powiecie powyżej 100 000 

mieszkańców– co najmniej 500 osób 

 

- Grupa mieszkańców województwa, 

posiadających czynne prawa wyborcze 

do organu stanowiącego, może wystąpić 

z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą, 

 -  Grupa mieszkańców, o której mowa  

musi liczyć co najmniej 1000 osób. 

 



 Władza w naszym regionie 

wójt gminy wiejskiej Oleśnica- Marcin Kasina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina miejska Oleśnicy  – burmistrz Jan Bronś 

 

Powiat Oleśnicki (powiat ziemski)- starosta powiatu 

oleśnickiego-  Sławomir Kapica 

 

 
 

Powiat grodzki we Wrocławiu (miasto na prawach 

powiatu)- Prezydent Miasta- Jacek Sutryk 

 

 

 

 

/ Marszałek województwa  dolnośląskiego – Cezary 

Przybylski 

 

Wojewoda województwa dolnośląskiego- Jarosław 

Obremski  

 

 

 
 

 

 


