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Podstawy prawne działania 
samorządu terytorialnego

 Podstawowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego
znajdują się w następujących ustawach:

 1) w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -
poprzednio zatytułowanej „ustawa o samorządzie terytorialnym",

 2) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

 3) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa



WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

 W kwestii pojmowania wspólnoty jako substratu samorządu
terytorialnego w literaturze zarysowały się zresztą różne
stanowiska. Według jednego z nich kwestionuje się w ogóle
prawne znaczenie samej wspólnoty i sprzeciwia się przypisywaniu
temu pojęciu konkretnych treści prawnych. W takim ujęciu
wspólnota nie ma własnych praw lub obowiązków i nie jest
samodzielnym podmiotem prawa administracyjnego. Według
przeciwnego stanowiska wspólnota jest podmiotem prawa i
realizuje swoje uprawnienia za pomocą wyodrębnionych w tym
celu organów. Wybór między tymi skrajnymi poglądami będzie
otwarty i dyskutowany tak długo, jak długo ustawodawca nie
przypisze wspólnotom bardziej konkretnych cech podmiotowości
administracyjnoprawnej, czego do tej pory nie uczynił.



ZASADA POMOCNICZOŚCI

 W kontekście omawiania zagadnień samorządu terytorialnego
wskażmy, że zasada ta wynika z art. 4 ust. 3 EKSL, zgodnie z
którym „generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne
powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które
znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu
organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania
oraz wymogi efektywności oraz gospodarności".



GMINA JAKO PODSTAWOWA 
JEDNOSTKA SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO

 W odniesieniu do samorządu terytorialnego zasada ta jest
rozwinięta również w Konstytucji - najpierw przez ustanowienie
tzw. domniemania kompetencji (domniemania zadań) na rzecz
całego samorządu terytorialnego (art. 163 Konstytucji), a
następnie „na niższym piętrze" ustanowienie takiego
domniemania na rzecz gminy oraz nazwanie gminy podstawową
jednostką samorządu terytorialnego (art. 164 ust. l i 3
Konstytucji).



Zasada samodzielności

 Zasada ta dotyczy tylko samorządu terytorialnego, gdyż organy
administracji rządowej są umieszczone w układzie
scentralizowanym, w którym nie ma mowy o ich samodzielności.
Istota zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
wynika z weryfikacyjnego charakteru nadzoru nad tymi
jednostkami będącymi podmiotami administracji
zdecentralizowanej. Kryteria i środki tego nadzoru są ściśle
zdeterminowane ustawowo. O nadzorze tym będzie zresztą
szczegółowo mowa, a w tym miejscu zbierzmy poszczególne
elementy zasady samodzielności.



SAMODZIELNOŚC FINANSOWA

 Pozostając jeszcze przy unormowaniach
konstytucyjnych, należy zwrócić uwagę na to, że
wynika z nich pewien szczególny aspekt
samodzielności jednostek samorządu
terytorialnego, który można nazwać
samodzielnością finansową. W jej ramach
jednostki samorządu terytorialnego mają udział
w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań. Mają one również
prawo do ustalania wysokości podatków i opłat
lokalnych w zakresie określonym w ustawie
(samodzielność podatkowa).



OSOBOWOŚC PRAWNA

 Zasada samodzielności, niezależnie od tego, że jest realizowana przez
unormowania szczegółowe ustaw samorządowych, została wyrażona
także w innych sformułowaniach ogólnych. Należą do nich przepisy,
które nadają jednostkom samorządu terytorialnego (im właśnie, a nie
ich organom!) osobowość prawną (art. 2 ust. 2 u.s.g. i u.s.p. oraz
art. 6 ust. 2 u.s.w.). Jest to oczywiście osobowość prawna w
rozumieniu prawa prywatnego, a nie publicznego, gdyż osobowość
publicznoprawna wynika z samej istoty samorządu terytorialnego
jako podmiotu dysponującego władztwem państwowym i posiadają ją
z tego tytułu również podmioty niebędące osobami prawnymi w
świetle prawa cywilnego. Posiadanie osobowości prawnej jest
niewątpliwie jednym z podstawowych elementów samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ z tego tytułu
przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe, a także
pozwala im ona na dysponowanie należącym do wspólnoty mieniem
komunalnym. Przepisy ustanawiające tę osobowość oddzielają
jednostki samorządu terytorialnego od Skarbu Państwa, gdyż są
właśnie „przepisami szczególnymi", o jakich mowa w art. 33 k.c.



NIEZALEŻNOŚĆ JST

 Elementem samodzielności jest również niezależność jednostek
samorządu terytorialnego od innych organów, zwłaszcza od
organów administracji rządowej, lecz także niezależność
wzajemna poszczególnych jednostek, zaakcentowana zwłaszcza w
cytowanym wcześniej art. 4 ust. 2 u.s. w. Pamiętamy też, że
miarą niezależności od administracji rządowej jest zakres
nadzoru.





POJĘCIE ZADAŃ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

 W kontekście zasady pomocniczości zauważyliśmy już, że istnieje
domniemanie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a w ich
ramach - domniemanie kompetencji gminy. Pozwala to na ogólne
spostrzeżenie, że właśnie samorząd terytorialny wykonuje zasadniczą
część zadań publicznych w terenie i że w związku z tym zakres jego
działania jest bardzo szeroki. Z tego powodu istnieje problem należytego
normatywnego uregulowania tego zakresu. Uregulowanie to powinno być
kompromisem między zasadą domniemania kompetencji a
kazuistycznym, enumeratywnym wyliczeniem poszczególnych obszarów
działania danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu
ustawodawca posługuje się określeniem „zadanie" jednostki samorządu
terytorialnego, które różni się treścią od pojęcia kompetencji i powoduje,
że wszelkie „domniemania kompetencji" powinniśmy tym bardziej
traktować umownie. Podczas gdy kompetencja jest przypisana
konkretnemu organowi samorządu terytorialnego, zadanie dotyczy całej
jednostki tego samorządu. Zadania ma więc np. gmina lub powiat, a
kompetencje - wójt lub sejmik wojewódzki. Zadania są uregulowane przez
specjalną kategorię norm prawa administracyjnego, nazwanych normami
zadaniowymi.





ZADANIA WŁASNE I ZLECONE NA 
POZOSTAŁYCH SZCZEBLACH 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 Podział na zadania własne i zlecone, jakkolwiek teoretycznie jasny i
klarowny, jest rzeczywiście i dosłownie wprowadzony jedynie w ustawie o
samorządzie gminnym, natomiast ustawy o samorządzie powiatowym i o
samorządzie województwa nie określają tak wyraźnie charakteru
poszczególnych zadań, co oczywiście nie oznacza, że w powiecie lub
województwie taki podział nie istnieje. Powoduje to zamieszanie
terminologiczne, które potęgują jeszcze terminologia używana w prawie
materialnym i nakładająca się na te unormowania ustawa o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie. Dlatego słuszna jest teza, że aby
ustalić, czy jakieś zadanie ma charakter własny, czy zlecony, należy
dokonać analizy każdego przypadku na gruncie prawa materialnego.



Władze i organy samorządu 
terytorialnego 

 Rozróżnienie „władz" i organów samorządu terytorialnego jest
uzasadnione terminologią zastosowaną przez ustawodawcę, który we
wszystkich trzech ustawach używa tych dwóch pojęć. Pojęcie władzy jest
szersze i obejmuje samych członków wspólnoty samorządowej
(mieszkańców), a ponadto jej organy. W istocie to właśnie mieszkańcy są
najistotniejszym podmiotem samorządu terytorialnego i jego „władzą".



MIESZKAŃCY JAKO WŁADZA

 Najprostszą i zarazem najdoskonalszą formą demokracji jest
demokracja bezpośrednia i urzeczywistnia się ona w samorządzie
terytorialnym właśnie przez nazwanie mieszkańców „władzą" oraz
przez przyznanie im jako całości określonych kompetencji
(referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne, zebrania
wiejskie).



Podstawy prawne podziału terytorialnego 

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA



KATALOG ORGANÓW 
SAMORZĄDOWYCH

 Tak więc organami gminy są rada gminy, nazwana organem
stanowiącym i kontrolnym, oraz wójt (burmistrz lub prezydent
miasta), nazwany organem wykonawczym. Organami powiatu są
rada powiatu (organ stanowiący i kontrolny) oraz zarząd powiatu
(organ wykonawczy). Organami województwa samorządowego są
sejmik województwa (organ stanowiący i kontrolny) oraz zarząd
województwa (organ wykonawczy).



ORGANY WEWNĘTRZNE I 
POMOCNICZE

 Poza wymienionymi organami na terenie każdej jednostki
samorządu terytorialnego działają organy rzeczywiście
wewnętrzne lub pomocnicze. Należy tu w szczególności wymienić
przewodniczących rad gminy i powiatu, komisje tych rad i ich
przewodniczących, skarbnika gminy i jej sekretarza, a także
organy pomocniczych jednostek gminy (sołectw, osiedli i
dzielnic).



Pojęcie referendum lokalnego

 Podstawową formą demokracji bezpośredniej w obrębie
samorządu terytorialnego jest referendum lokalne, uregulowane
odrębną ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. póz. 741), która w
sprawach w niej nieuregulowanych odsyła do kodeksu
wyborczego. Drugą formą, której nie będziemy tu omawiać, są
wybory uregulowane przez kodeks wyborczy. Kategorią „słabszą"
od referendum, ale polegającą również na uzewnętrznieniu
wpływu mieszkańców na rozstrzygnięcia jednostki samorządu
terytorialnego, są konsultacje społeczne.



POJĘCIE REFERENDUM 

 Ustawa wprowadza definicję materialną i definicję formalną
referendum lokalnego. W ujęciu materialnym jest nim wyrażenie
w drodze głosowania woli mieszkańców (członków wspólnoty
samorządowej) co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej
tej wspólnoty. W referendum mają prawo brać udział stali
mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy
mają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej
jednostki. Referendum jest więc w pewnym sensie „organem
stanowiącym" jednostki samorządu terytorialnego składającym
się z mieszkańców. W ujęciu formalnym jest to udzielenie na
urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej
odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu
wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. Istotą
referendum jest więc powszechny i bezpośredni udział obywateli
wyrażających swoją wolę, przy czym każdy z nich dysponuje
jednym głosem, a decyduje wola większości.



Rodzaje referendum lokalnego

 Ustawa o referendum lokalnym przeprowadza klasyfikację
referendum, opartą na różnych kryteriach, mającą znaczenie
merytoryczne, ale jednocześnie prowadzącą do zróżnicowania
szczegółów postępowania referendalnego.



KONSULTACJE OBLIGATORYJNE

 Ustawy samorządowe wprowadzają dwie kategorie konsultacji
społecznych. Konsultacje obligatoryjne dotyczą wypadków
wyraźnie przewidzianych w ustawach i są przeprowadzane w
zakresie:

 1) tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin oraz powiatów i
ustalania ich granic;

 2) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania
jego granic;

 3) ustalania i zmiany nazwy gmin oraz powiatów, a także
ustalania ich nazwy;

 4) tworzenia jednostek pomocniczych w gminie.



gmina

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.s.g. Rada
Ministrów posiada kompetencje w
zakresie:

1. tworzenia, łączenia, dzielenia i
znoszenia gmin oraz ustalania ich
granic

2. Nadawania gminom lub
miejscowościom statusu miasta oraz
ustalania jego granic

3. Ustalania i zmieniania nazw gmin oraz
siedzib ich władz.

Powyższe czynności Rada Ministrów
dokonuje w drodze rozporządzenia



Gmina
Tryb przeprowadzania czynności a 

art. 4 ust. 1 u.s.g

W zależności od tego czy inicjatywa
pochodzi od organu samorządu
gminnego, czy też wydanie
rozporządzenia jest inicjowane przez
Radę Ministrów, zastosowanie mają
różne procedury poprzedzające
wydanie aktu prawnego w postaci
rozporządzenia.



Gmina
Tryb przeprowadzania czynności  

art. 4 ust. 1 u.s.g

 Z inicjatywą występuje rada gminy. Wydanie
rozporządzenia wymaga:

1. Wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem
przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z
uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami
i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,

2. Opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z
mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy
naruszającej granice powiatów lub województw – opinii
odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw,

3. A także opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin
objętych wnioskiem



Gmina
Tryb przeprowadzania czynności 

art. 4 ust. 1 u.s.g

 Własna inicjatywa Rady Ministrów:

W przypadku własnej inicjatywy Rady Ministrów ustawodawca
zobowiązuje do poprzedzenia wydania rozporządzenia
zasięgnięcia opinii zainteresowanych rad gmin,
poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z
mieszkańcami, a gdy zmiany prowadzić mają do zmian
granic gmin naruszających granice powiatów lub
województw, to także opinii odpowiednich rad powiatów
lub sejmików województw. Opinii w tych sprawach
zasięga minister właściwy do spraw administracji
publicznej. W przypadku niewyrażenia opinii przez
zobowiązany do tego organ w terminie 3 miesięcy od
dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg jej
zasięgnięcia uznaje się za spełniony.



Gmina



KONSULTACJE FAKULTATYWNE

 Konsultacje fakultatywne dotyczą innych spraw ważnych dla danej
jednostki samorządu terytorialnego.

 Ustawy nie określają żadnych zasad ani trybu przeprowadzania
konsultacji, odsyłają w tym zakresie do uchwał, które powinny
podjąć organy stanowiące poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego. Te więc jednostki same interpretują zwrot „sprawy
ważne dla gminy" (powiatu, województwa), co może prowadzić do
wielkiego zróżnicowania kryteriów. To samo dotyczy podmiotów
upoważnionych do inicjowania konsultacji, form tych konsultacji,
ich czasu, miejsca i sposobu przeprowadzania.

 .



Zadania własne gminy i ich 
katalog

 Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. l zdanie pierwsze u.s.g.). Warto
zwrócić uwagę na sens słowa „zaspokajanie", które powinno
oznaczać takie czynności, które rzeczywiście czynią zadość
oczekiwaniom mieszkańców. Gmina ma więc działać tak, aby
potrzeby te realnie zaspokoić, a nie tylko przewidywać dalsze,
hipotetyczne rozwiązania. Wszystkie wyliczone dalej kategorie
zadań powinny być zatem realizowane z dbałością o tę
podstawową wytyczną.



RODZAJE ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY

 Katalog wprowadzony przez art. 7 u.s.g. jest bardzo niejednolity, 
kolejność poszczególnych punktów jest dość przypadkowa, a ich 
treść i zakres są bardzo zróżnicowane. W założeniu katalog ten 
trzyma się jednak podziału resortowego (działowego) 
administracji publicznej. Można w jego ramach wyróżnić 
następujące grupy spraw:

 1) sprawy infrastruktury technicznej (pkt 2, 3, 4, 7,11,13,15);

 2) sprawy infrastruktury społecznej (pkt 5, 6, 8, 9,10,16);

 3) sprawy ładu przestrzennego i ekologicznego (pkt l, 12);

 4) sprawy bezpieczeństwa publicznego (pkt 14);

 5) sprawy reprezentacji zewnętrznej gminy (pkt 17,18,19 i 20).



ZADANIA OBOWIĄZKOWE

 W ramach zadań własnych gminy ustawa wyróżnia specjalną kategorię
zadań obowiązkowych, których istnienie jest uzależnione od odrębnych
regulacji ustawowych. Wyodrębnienie takiej kategorii jest uzasadnione
tym, żeby wyposażając samorząd terytorialny w określony zakres
działania, nie uzależniać realizacji jakichś istotnych zadań z zakresu
administracji publicznej tylko od woli poszczególnych organów
samorządowych albo od czynników finansowych lub występujących
doraźnie. Zadanie obowiązkowe musi być więc wykonane (nawet jeżeli
jest to zadanie własne) niezależnie od jakichkolwiek przeszkód
politycznych czy ekonomicznych, partykularnych czy społecznych. Tym
samym, obywatele mają gwarancję, że w dziedzinach istotnych dla nich
życiowo nie będą pozbawieni pomocy gminy. Trzeba jednocześnie
pamiętać, że wyodrębnienie kategorii zadań obowiązkowych nie pozwala
na wprowadzenie dychotomicznego podziału zadań gminy na
obowiązkowe i całkowicie fakultatywne. Wykonanie jakiegokolwiek
zadania nie może być uznane za fakultatywne, gdyż wykonanie każdego z
nich łączy się z kompetencją jakiegoś organu gminy, a w pojęciu
kompetencji mieści się nie tylko uprawnienie, lecz także obowiązek jego
realizacji.



DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

 Szczególną grupę zadań własnych gminy stanowią zadania z zakresu
działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność zarobkowa - np.
wytwórcza, budowlana, usługowa lub handlowa. Taką działalność gmina
może prowadzić tylko w zakresie, jaki jest ustalony przez ustawy i
wykracza poza tzw. zadania użyteczności publicznej, co wynika z
nieprecyzyjnie zredagowanego art. 9 ust. 2 u.s.g. Zadania te zostały
zdefiniowane jako takie, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4 u.s.g.). Wyodrębnienie tej kategorii
zadań własnych, związanych z gospodarką komunalną, ma na celu
podkreślenie, że w ich zakresie nie może być mowy dosłownie o
„gospodarce" rozumianej jako działalność gospodarcza przynosząca zysk.
Uwarunkowania rynkowe nie mogą mieć wpływu na te zadania, które
powinny być realizowane nieprzerwanie i powinny zaspokajać potrzeby
ludności.



Zadania zlecone i zadania 
powierzone gminie

 Zadania zlecone gminie mogą dotyczyć różnych zakresów. Zlecenie sensu
stricto polega na nałożeniu na gminę obowiązku wykonywania zadań z
zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji
przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
Zlecenie takie następuje w drodze ustawowej. Inne zadania z zakresu
administracji rządowej mogą być zlecone, a właściwie powierzone gminie
w formie porozumienia z organami administracji rządowej (art. 8 ust. 2
u.s.g.). Wtedy obowiązek wykonania zadania nie ma charakteru
ustawowego, gmina musi wyrazić zgodę na wykonywanie danego zadania,
a zasady jego egzekwowania powinny wynikać z samego porozumienia.
Spory majątkowe wynikłe z zawartych porozumień rozpatruje sąd
powszechny. Zadania powierzone należą do szerszej kategorii zadań
zleconych



Rada gminy



Charakter organu

 Na szczeblu gminnym organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Ten
sam status ma rada miejska, działająca wtedy, gdy siedziba rady znajduje się
w mieście położonym na terytorium gminy, a także rada miasta i gminy. Będąc
organem stanowiącym, rada może w przewidzianych formach decydować o
wszelkich sprawach dotyczących gminy i wyznaczać przyszłe zachowania
określonych podmiotów, a w szczególności stanowić przepisy prawa
miejscowego. Jako organ kontrolny rada kontroluje już dokonaną działalność
wszelkich gminnych jednostek organizacyjnych.

 Rada jest organem wybieranym w wyborach powszechnych. Jest organem
kolegialnym działającym na zasadzie quorum i składa się z radnych, których
liczba jest względnie proporcjonalna do liczby mieszkańców danej gminy.
Liczba ta wynosi 15 radnych w gminach do 20 tyś. mieszkańców, 21 radnych -
w gminach do 50 tyś. mieszkańców, 23 radnych - w gminach do 100 tyś.
mieszkańców i 25 radnych - w gminach do 200 tyś. mieszkańców. W gminach
liczących więcej niż 200 tyś. mieszkańców liczba ta jest powiększana o 3
radnych na każde rozpoczęte 100 tyś. mieszkańców, nie może jednak
przekraczać 45 radnych.





Czas działania rady gminy

 Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru, a po upływie tego
terminu kadencja wygasa z mocy prawa. Odwołanie rady gminy przed
upływem kadencji może nastąpić wyłącznie przez referendum gminne.
Niezależnie od tego obowiązujące prawo zna dwa bardzo szczególne
przypadki zaprzestania działalności rady gminy przed upływem kadencji.



Kompetencje rady gminy

 W przepisach dotyczących zadań i kompetencji rady gminy pojawia się
kolejne domniemanie kompetencji, które oznacza, że do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o
ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. l u.s.g.).



WYŁĄCZNA WŁAŚCIWOŚĆ RADY

 Niezależnie od tego domniemania ustawodawca wyodrębnił katalog
kompetencji, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy, nie mogą
być więc realizowane przez inny organ (w szczególności przez wójta) ani
temu organowi przekazane. Organ ten może tylko przygotowywać dla
rady odpowiednie rozwiązania. Katalog ten jest bardzo obszerny i można
w j ego ramach wyodrębnić kilka grup kompetencji:



UCHWALANIE STATUTU 

 1) kompetencje organizacyjne (art. 18 ust. 2 pkt l i 7 u.s.g.).
Najważniejszą z nich jest uchwalanie statutu gminy, który stanowi o jej
ustroju. Statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów
gminy i jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Prawo do
uchwalania statutu jest elementem swobody i samodzielności w
kształtowaniu struktur organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego, zakładanych, w granicach ustaw, w Konstytucji. Swoboda
ta jest jednak bardzo ograniczona właśnie przez sztywne unormowania
ustawowe, a także przez możliwość ingerencji organów administracji
rządowej w treść statutów. Projekt statutu gminy powyżej 300 tyś.
mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Drugą
kompetencją w tej grupie jest ustalanie zakresu działania jednostek
pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia i środków
budżetowych;



Statut gminy



Statut gminy

 Ponadto obowiązkowa regulacja
obejmuje szereg zagadnień związanych
z istniejącymi wyłącznie na poziomie
gminy jednostkami pomocniczymi, takie
jak:



Statut gminy

 Statut gminy podlega ogłoszeniu w
wojewódzkim dzienniku urzędowym i
wchodzi w życie po co najmniej 14
dniach od publikacji.



UCHWALANIE BUDŻETU

 2) kompetencje finansowo-majątkowe (art. 18 ust. 2 pkt 4, 8, 9 i 10
u.s.g.). Najważniejszymi z nich są: uchwalanie budżetu gminy,
rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu. Inne kompetencje należące do tej grupy to
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat oraz podejmowanie
różnych uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres
zwykłego zarządu. W sprawach należących do zwykłego zarządu
kompetencje ma wójt, z tym że rada określa wysokość sumy, do której
wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;



KOMPETENCJE OSOBOWE

 3) kompetencje osobowe (art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.g.). W ich ramach rada
stanowi o kierunkach działania wójta. Należy pamiętać, że chodzi tu tylko o
„kierunki" działania, a nie o kompetencje wójta, które są oczywiście określane
przez ustawy. Rada ustala też wynagrodzenie wójta i przyjmuje sprawozdania z
jego działalności. Rada powołuje i odwołuje skarbnika gminy (głównego
księgowego jej budżetu) oraz sekretarza gminy;

 4) stanowienie aktów prawa miejscowego;

 5) kompetencje planistyczne (art. 18 ust. 2 pkt 5 i 6 u.s.g.), w szczególności
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego i programów
gospodarczych;

 6) kompetencje dotyczące współdziałania z innymi jednostkami (art. 18 ust. 2
pkt 11,12 i 12a u.s.g.);

 7) inne kompetencje (art. 18 ust. 2 pkt 13,14 i 14a u.s.g.), np. podejmowanie
uchwał w sprawie nazw ulic, wznoszenia pomników, honorowego obywatelstwa
gminy, zasad udzielania stypendiów i inne, a także kompetencje przyznane
radzie gminy na podstawie innych ustaw.



KOMPETENCJE KONTROLNE

 Poza przedstawionym katalogiem, który w istocie dotyczy funkcji
stanowiącej rady gminy, trzeba wymienić jej kompetencje kontrolne,
których adresatami są przede wszystkim wójt, a także gminne jednostki
organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy. Rada nie wykonuje tych
kompetencji samodzielnie, ale przy pomocy powołanej przez siebie
komisji rewizyjnej. W skład tej komisji wchodzą radni - przedstawiciele
wszystkich klubów. Podstawowym zadaniem komisji rewizyjnej jest
opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do rady gminy z
wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej stanowią materię statutową.





TRYB OBRAD RADY

 Rada gminy nie jest organem permanentnym, ale działa na sesjach
zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż
raz na kwartał. Sesja nie jest odrębnym organem rady, ale jest właśnie
dosłownie „radą". Zgodnie z zasadą jawności obywatele mają prawo
wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także prawo
dostępu do dokumentów powstałych w trakcie wykonywania zadań
publicznych.





UCHWAŁY RADY

 Rada gminy, jako organ kolegialny, działa w formie uchwał, przy czym
określenie to oznacza tylko tyle, że chodzi o działanie (niekoniecznie
rozstrzygnięcie) podjęte właśnie przez organ kolegialny. „Uchwala" może
więc być, zależnie od swojej treści, jedną z wielu różnych form działania
administracji. W szczególności może być ona aktem prawa miejscowego,
działaniem zewnętrznym lub wewnętrznym, generalnym lub
indywidualnym, władczym lub niewładczym itd.. Uchwały rady gminy
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. Gdy przedmiotem
głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań, wówczas przez
zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za
jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno
na każdą inną możliwość. Ustawa może przewidywać inne reguły,
wprowadzając w szczególności wymóg większości bezwzględnej.



OCHRONA PRAWNA RADNYCH

 Radny w związku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (immunitet). Rozwiązanie z
radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest
on członkiem. Rada gminy powinna odmówić takiej zgody, jeżeli podstawą
rozwiązania tego stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem
przez radnego mandatu (art. 25 ust. 2 u.s.g.). Sformułowanie to jest
bardzo nieprecyzyjne i wywołuje wiele kontrowersji w praktyce.

 Radnemu, na zasadach ustalonych przez radę gminy, przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży.



Organ wykonawczy gminy

 organem wykonawczym gminy, zamiast
dotychczasowego zarządu, został wójt
(burmistrz lub prezydent miasta).



STATUS PRAWNY WÓJTA

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest jednoosobowym,
wybieranym w wyborach powszechnych organem
wykonawczym, choć jak stwierdziliśmy wyżej, nie jest to
organ wykonawczy w znaczeniu, jakie wynikałoby z
konstytucyjnej zasady podziału władz. Ustawa nazywa przy
tym wójta organem wykonawczym „gminy", a nie „rady
gminy", co - niezależnie od innych uregulowań - czyni
wójta podmiotem względnie niezależnym od własnej rady i
przeczy art. 3 ust. 2 EKSL, mówiącemu o „dysponowaniu"
przez radę swoim organem wykonawczym. Podstawowym
zadaniem wójta jest jednak wykonywanie uchwał rady
własnej gminy, czyli pełnienie funkcji dawnego zarządu
gminy. Jednak nazwa „organ wykonawczy" i związana z nią
funkcja nie wyczerpuje wszystkich możliwości działania,
jakie ustawy przyznają wójtowi, i jest jedynie pewnym
hasłem zwracającym uwagę na funkcję zasadniczą.



Czas działania wójta

 Wójt jest organem wybieranym w wyborach
powszechnych na kadencję równą kadencji rady danej
gminy, wynoszącą 5 lat. Wybory są przeprowadzane
zgodnie z kodeksem wyborczym. Funkcja wójta jest
dość upolityczniona, prawo do zgłaszania kandydatów
mają bowiem partie polityczne i ich koalicje,
stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy
(art. 84 § 4 k.w.). Kandydat nie musi stale
zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.
Objęcie obowiązków następuje po złożeniu
ślubowania wobec rady gminy. Po upływie kadencji
wójt pełni swoje obowiązki do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego wójta.



ODWOŁANIE WÓJTA

 Po upływie kadencji mandat wójta wygasa
z mocy prawa. Nie jest to jednak jedyny
sposób zakończenia działalności wójta.
Ustawa o samorządzie gminnym
wprowadza dość zawiłe reguły dotyczące
jego odwoływania.



ODWOŁANIE I ZAWIESZENIE 
WÓJTA W TRYBIE NADZORU

 Inną możliwością odwołania wójta jest
realizacja kompetencji nadzorczej przez
Prezesa Rady Ministrów. Może on odwołać
wójta na wniosek wojewody w razie
powtarzającego się naruszania przez wójta
przepisów Konstytucji lub ustaw. Wojewoda
powinien przed złożeniem takiego wniosku
wezwać wójta do zaprzestania naruszeń.
Prezes Rady Ministrów, zawieszając organy
gminy i wprowadzając zarząd komisaryczny,
zawiesza również wójta.



WYGAŚNIĘCIE MANDATU PRZED 
UPŁYWEM KADENCJI

 Oprócz wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) z powodu upływu kadencji lub
odwołania możliwe jest wygaśnięcie jego mandatu również
w innych przypadkach, wymienionych w art. 492 § l k.w.
Mandat ten wygasa oczywiście w przypadku śmierci wójta,
a także w przypadku odmowy złożenia ślubowania,
pisemnego zrzeczenia się mandatu czy utraty prawa
wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów.
Wygaśnięcie mandatu następuje również w przypadku
naruszenia przez wójta ustawowych zakazów łączenia
funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji określonych
w odrębnych przepisach, prowadzenia przez niego
działalności gospodarczej określonej w odrębnych
przepisach, a także w razie prawomocnego skazującego
wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne albo
orzeczenia trwałej niezdolności do pracy.



KATALOG ZADAŃ WÓJTA

 Ustalając powyższe reguły, ustawa o samorządzie gminnym wymienia jeszcze
przykładowo zadania wójta wobec samej rady gminy. Można jednak uznać, że
w wyliczeniu jego zadań w tym zakresie w art. 30 ust. 2 u.s.g. są
wyodrębnione zadania najważniejsze. Są to:

 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
 2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
 3) gospodarowanie mieniem komunalnym (w zakresie nieprzekraczającym

zwykłego zarządu);
 4) wykonywanie budżetu.
 Niezależnie od tego do wójta należą pewne zadania szczególne, związane z

ochroną przeciwpowodziową i ze zwalczaniem klęsk żywiołowych. Pamiętamy
też, że wójt w przypadkach niecierpiących zwłoki może wydawać przepisy
porządkowe. Sprawuje również funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego.

 Osobną kategorię stanowią kompetencje wewnętrzne wójta. Obejmują one:
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
kierownictwo urzędem gminy, nadawanie mu regulaminu organizacyjnego i
zwierzchnictwo nad jego pracownikami.

 Co do zasady wójt, będący organem jednoosobowym, realizuje swoje
kompetencje za pomocą zarządzeń.



Organy i jednostki pomocnicze 
wójta

 Wójt działa przy pomocy swoich zastępców, których
powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia. Liczba
zastępców jest określona w ustawie, zależy od liczby
mieszkańców gminy i waha się między 1 a 4. W przypadku
gdy określona przez wójta liczba zastępców jest większa
niż 1, wójt wskazuje w swoim zarządzeniu pierwszego
zastępcę i kolejnych zastępców. W przypadku przemijającej
przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta
przejmuje je pierwszy zastępca. Gdy okoliczność taka
dotknie pierwszego zastępcę lub w danej gminie nie
powołano zastępcy, zadania i kompetencje są przejmowane
przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów
(art. 28h u.s.g.), a nie przez kolejnego zastępcę.
Uwydatnia się tutaj dodatkowa kompetencja Prezesa Rady
Ministrów wobec najniższej jednostki samorządu
terytorialnego, która stawia pod znakiem zapytania sens
powoływania kolejnych zastępców wójta.



URZĄD GMINY

 Instytucją przydaną do pomocy wójtowi
jest urząd gminy (miasta). Wójt może
powierzyć prowadzenie określonych spraw
gminy w swoim imieniu zastępcy wójta
lub sekretarzowi gminy.



Jednostki pomocnicze w gminie

 Ustawa wskazuje tylko podstawowe rodzaje
takich jednostek, upoważniając radę gminy
do ich tworzenia w drodze uchwały
podejmowanej po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Same zasady
tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostek pomocniczych określa statut
gminy. Do jednostek pomocniczych
wymienionych w ustawie o samorządzie
gminny należą w gminach wiejskich sołectwa,
a w gminach miejskich - dzielnice i osiedla.
Jednostkami pomocniczymi mogą być też
miasta położone na terenie gminy.



Gminy o specjalnym statusie



Gmina warszawska

 Miasto stołeczne Warszawa stanowi gminę
mającą status miasta na prawach
powiatu, poddaną oddzielnej regulacji
prawnej zawartej w ustawie z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 1817).



Gmina warszawska

 Ustawa z 2002 r. wprowadza pewne odrębności gminy
warszawskiej dotyczące jej zadań, które obejmują,
obok zadań wymienionych w ustawie o samorządzie
gminnym, także zadania wynikające ze stołecznego
charakteru miasta, polegające na zapewnianiu
warunków niezbędnych do funkcjonowania w mieście
naczelnych i centralnych organów państwa, obcych
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych oraz organizacji międzynarodowych, do
przyjmowania delegacji zagranicznych oraz do
funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze
infrastrukturalnym, mających znaczenie dla
stołecznych funkcji miasta. Zadania te należą do
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.



Gmina warszawska

 W Warszawie utworzenie jednostek
pomocniczych - dzielnic - jest
obowiązkowe, a ich liczba i nazwy zostały
określone w samej ustawie. Dzielnice
Warszawy są również jedynymi
jednostkami pomocniczymi, które mają
zakres zadań wyznaczony wyłącznie dla
nich przez ustawę. W ten sposób powstała
tu specyficzna kategoria spraw, którymi
mogą się zajmować tylko dzielnice, a nie
cała gmina.



Gminy uzdrowiskowe

 Status gmin uzdrowiskowych określony
jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. póz. 1662)



Gminy uzdrowiskowe

 Zgodnie z tą ustawą gminą uzdrowiskową
jest gmina, której obszarowi lub jego części
został nadany status uzdrowiska. Na terenie
takiej gminy może zostać oddzielnie
wytyczony obszar ochrony uzdrowiskowej.
Czasem granice uzdrowiska albo obszaru
ochrony uzdrowiskowej pokrywają się z
granicami administracyjnymi więcej niż
jednej gminy lub poza nie wykraczają i wtedy
prawa i obowiązki przewidziane w powołanej
ustawie są wykonywane przez te gminy w
trybie i na zasadach przewidzianych w art.
64-74 u.s.g., tj. według regulacji dotyczącej
związków i porozumień komunalnych.



Gminy uzdrowiskowe

 Spełnienie tych warunków następuje w
drodze decyzji ministra właściwego do spraw
zdrowia o potwierdzeniu możliwości
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Po
uzyskaniu tej decyzji rada gminy uchwala
statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony
uzdrowiskowej, a minister właściwy do spraw
zdrowia występuje do Rady Ministrów z
wnioskiem o nadanie w drodze
rozporządzenia danemu obszarowi
odpowiedniego statusu.



Gminy uzdrowiskowe

 Specjalny status gminy uzdrowiskowej oznacza
dalsze odmienności szczegółowe. Zaczynają się
one od nazwy miejscowości, do której może być
dodane słowo: „zdrój", „cieplice" lub „uzdrowisko
termalne". Najbardziej istotne są jednak
specjalne zadania własne takiej gminy, dotyczące
zwłaszcza odpowiedniej gospodarki terenami,
ochrony złóż naturalnych i warunków naturalnych
oraz tworzenia odpowiedniej infrastruktury. W
ramach specjalnej struktury organów gminy
działa stała komisja uzdrowiskowa jako organ
opiniodawczo-doradczy rady. Gmina
uzdrowiskowa ma prawo do pobierania opłaty
uzdrowiskowej i do wysokości wpływów z tej
opłaty otrzymuje dotację z budżetu państwa.


