ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
opracował: Zdzisław Szambelan

Słowo "administracja" pochodzi
od łacioskiego słowa administrare.
Termin ministrare oznacza służenie,
usługiwanie, pomaganie, natomiast
poprzez przedrostek ad należy
rozumied celowe, długotrwałe
i ciągłe działanie.
(źródło: Wikipedia)

Podstawową definicją administracji w ujęciu quasinegatywnym, która obecnie została uznana za klasyczną jest
definicja Otto Mayera. Głosi ona, że administracja to ta działalnośd
paostwa, która nie jest ustawodawstwem ani sądownictwem.
Definicja ta bazuje na trójpodziale władzy zaproponowanym
w XVIII w. przez francuskiego myśliciela Monteskiusza.
Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania paostwa na:
- władzę ustawodawczą stanowioną przez parlament
za pomocą ustaw, które tworzą prawo,
- władzę wykonawczą będącą w rękach króla/monarchy
lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
- władzę sądowniczą sprawowaną przez sądy i trybunały,
wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa.
Według Monteskiusza wszystkie trzy rodzaje władzy powinny byd
równorzędne, niezależne od siebie i jednocześnie nawzajem się
kontrolowad, bowiem powierzenie całej władzy jednej osobie lub
instytucji prowadzi do nadużyd.
(źródło: Wikipedia)

Uniwersalna definicja Eugeniusza
Ochendowskiego
„Administracja jest to ta działalnośd
paostwa, której przedmiotem są sprawy
administracyjne albo inaczej zadania
i kompetencje w zakresie władzy
wykonawczej”.
(źródło: Wikipedia)

Monizm i dualizm administracji publicznej
W administracji publicznej możemy mied również do czynienia
z dwoma zjawiskami:
- monizmem administracji
- dualizmem administracji.
Monizm administracji, polega na istnieniu w danym paostwie
wyłącznie administracji paostwowej. Wówczas nie występuje rzeczywisty
samorząd i nie ma podziału na administrację rządową i samorządową.
Tak jest w paostwach totalitarnych, także wówczas gdy istnieją tam
instytucje z nazwy samorządowe (fasadowe), które faktycznie samorządem
nie są. Tak też było w PRL przed 1990 r., czyli przed rewolucją ustrojową.
Ówczesnych rad narodowych nie można przecież nazwad samorządem.
Nie pochodziły bowiem z wolnych wyborów i nie były niezależne.
Dualizm administracji, to podział administracji publicznej
na rządową i samorządową, co jest podstawową zasadą w paostwach
demokratycznych.
(źródło: Wikipedia)

Funkcje administracji publicznej
- porządkowo-reglamentacyjna
- świadcząca
- regulatora rozwoju gospodarczego
- organizatorska
- wykonawcza
- kontrolno-nadzorcza
- prognostyczno-planistyczna
(źródło: Wikipedia)

Cechy administracji publicznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przymus
Monopolistyczny charakter
Trwałośd
Planowośd
Ciągłośd
Stabilnośd
Apolitycznośd
Fachowośd - osiągana dzięki wykształceniu urzędników,
ich przygotowaniu praktycznemu i doświadczeniu
9. Wyodrębnienie i uporządkowanie organizacyjne
oraz kompetencyjne
10. Legalizm - oparcie działania na obowiązujących przepisach
w zakresie prawa materialnego i proceduralnego
11. Poszanowanie interesu publicznego
(źródło: Wikipedia)

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie
Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206

Art. 2.
Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
1) wojewoda;
2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie,
w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;
3) organy niezespolonej administracji rządowej;
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli
wykonywanie przez nie zadao administracji rządowej wynika
z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadao administracji
rządowej wynika z odrębnych ustaw;
6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadao
administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

Art. 3. 1. Wojewoda jest:
1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;
5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości
należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie
niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej
administracji;
6) reprezentantem Skarbu Paostwa, w zakresie i na zasadach określonych
w odrębnych ustawach;
7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności
wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadao z zakresu
administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub
porozumienia z organami administracji rządowej.

Art. 6. 1. Wojewodę powołuje

i odwołuje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra właściwego
do spraw administracji publicznej.

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością
wojewody, w szczególności wydając w tym zakresie
wytyczne i polecenia, żądając przekazania sprawozdao
z działalności wojewody oraz dokonując okresowej
oceny jego pracy.
2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad
działalnością wojewody na podstawie kryterium
zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej
sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na
podstawie kryterium zgodności jego działania
z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod
względem rzetelności i gospodarności.

Art. 12. Wojewoda sprawuje nadzór nad
działalnością jednostek samorządu terytorialnego
i ich związków na zasadach określonych
w odrębnych ustawach.
Art. 13. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy
pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów
rządowej administracji zespolonej
w województwie.

Art. 20. 1. Wojewoda może powierzyd prowadzenie, w jego imieniu,
niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom
samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów
działających na obszarze województwa, kierownikom
paostwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych
paostwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących
w województwie.
2. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody
odpowiednio z organem wykonawczym jednostki samorządu
terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub
kierownikiem paostwowej i samorządowej osoby prawnej albo
innej paostwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa
w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną
częśd załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się zasady
sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym
wykonywaniem powierzonych zadao.

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie,
a w szczególności:
1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na
zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie
wynikających stąd zadao;
2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej
działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeostwa paostwa
i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania
klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich
skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje
plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm
przeciwpowodziowy;
4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeostwa paostwa oraz
zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących
województwa;
6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę
Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Kontrola prowadzona przez wojewodę
Art. 28. 1. Wojewoda kontroluje:
1) wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w
województwie zadao wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych
na podstawie upoważnieo w nich zawartych, ustaleo Rady Ministrów oraz
wytycznych i poleceo Prezesa Rady Ministrów;
2) wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadao
z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy
lub porozumienia z organami administracji rządowej.
2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolowad sposób
wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające
w województwie zadao wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych
na podstawie upoważnieo w nich zawartych.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w odniesieniu do
działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów
samorządu terytorialnego.

Rządowa administracja zespolona w województwie
Art. 51. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
1) kieruje nią i koordynuje jej działalnośd;
2) kontroluje jej działalnośd;
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4) ponosi odpowiedzialnośd za rezultaty jej działania.
Art. 52. Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej
w województwie określają odrębne ustawy.
Art. 53. 1. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania
i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi
inaczej.
2. Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut
urzędu wojewódzkiego.
3. Do obsługi zadao organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego
aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki
organizacyjne.
4. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są
zatwierdzane przez wojewodę.

Organy rządowej administracji zespolonej
Komendant Wojewódzki Paostwowej Straży Pożarnej
Komendant Wojewódzki Policji
Kurator Oświaty
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spoż.
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci
wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

Niezespolona administracja rządowa
Art. 56. 1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji
rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji
rządowej oraz kierownicy paostwowych osób prawnych i kierownicy innych paostwowych
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w
województwie:
1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi
komendanci uzupełnieo;
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli
skarbowej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów
probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży
Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) paostwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
oraz organy niezespolonej administracji rządowej
Art. 59. 1. Na podstawie i w granicach upoważnieo zawartych
w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej administracji
rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące
w województwie lub jego części.
2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające
w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą
projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy
na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 60. 1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie
obowiązujących wojewoda może wydawad rozporządzenia
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub
mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeostwa
publicznego.
Art. 62. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz
wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określają odrębne
przepisy.

USTAWA
z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej
Dz.U. z 2007 r., nr 65, poz. 437
(tekst ujednolicony)

Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym
działem określa się jako ministra właściwego
do spraw oznaczonych nazwą danego działu
(…)
2. Minister kierujący działem administracji
rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu
administracji rządowej określonych w ustawie,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych
przepisach do kompetencji innego organu.

Zadania ministra kierującego określonym
działem administracji rządowej
Art. 34. 1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady
Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym
zakresie inicjatyw, projektów założeo projektów ustaw i projektów aktów
normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie
określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym
kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej
wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu
podlegają lub są przez niego nadzorowane.
Art. 38. 1. W celu realizacji swoich zadao minister kierujący określonym działem
współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz
w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady
Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i paostwowymi
jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak
również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków
zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych
i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
(tekst jednolity)

Art. 1.
1. Mieszkaocy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę
samorządową.

Zakres działania i zadania gminy
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadao własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeo sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuoczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeo sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieo,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych paostw.

Art. 8. 1. Ustawy mogą nakładad na gminę obowiązek
wykonywania zadao zleconych z zakresu administracji
rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowao i
przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może
wykonywad również na podstawie porozumienia z organami
tej administracji.
2a. Gmina może wykonywad zadania z zakresu właściwości
powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na
podstawie porozumieo z tymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej
do wykonania zadao, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków
finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy
nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadao
zleconych lub zawarte porozumienia.

Władze gminy
Art. 11. 1. Mieszkaocy gminy podejmują rozstrzygnięcia
w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i
referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Art. 11a. 1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady
gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) określają odrębne ustawy.
3. Ilekrod w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to
rozumied także burmistrza oraz prezydenta miasta.

Art. 15. 1. (…) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie
jest rada gminy.
2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście
położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady
miejskiej.
Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia
wyboru.
Art. 17. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkaoców,
2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkaoców,
3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkaoców,
4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkaoców
oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000
mieszkaoców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu
radnych.

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdao
z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek
wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do
korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadao przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomośd; do czasu określenia zasad wójt może dokonywad tych czynności wyłącznie za
zgodą rady gminy,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub
nazw dróg wewnętrznych (…)

Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona
przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących
bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad
rady. Przewodniczący może wyznaczyd do
wykonywania swoich zadao wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego
i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący
najstarszy wiekiem.

Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
Art. 21. 1. Rada gminy ze swojego grona może powoływad stałe
i doraźne komisje do określonych zadao, ustalając przedmiot
działania oraz skład osobowy.
Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje
swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
2. Liczba zastępców wójta nie może byd większa niż:
1) jeden w gminach do 20 000 mieszkaoców,
2) dwóch w gminach do 100 000 mieszkaoców,
3) trzech w gminach do 200 000 mieszkaoców,
4) czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkaoców.
3. W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego
zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu, o którym
mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych
zastępców.

Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadao wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadao własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąd bezpośredniego niebezpieczeostwa dla życia
ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzid ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany
przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyd prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta
lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnid swoich zastępców lub innych
pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji.
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej rada gminy może
upoważnid również organ wykonawczy jednostki
pomocniczej (…)
5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym
mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego
kolegium odwoławczego, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
Art. 40. 1. Na podstawie upoważnieo ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawad akty prawa miejscowego
w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej.
3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących rada gminy może wydawad przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne
dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeostwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywad za ich naruszenie karę
grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydad wójt, w formie
zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji
rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do
zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada
gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście
powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578

Art. 1.
1. Mieszkaocy powiatu tworzą
z mocy prawa lokalną wspólnotę
samorządową.

Zakres działania i zadania powiatu
Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
23) działalności w zakresie telekomunikacji.

Władze powiatu
Art. 8. 1. Mieszkaocy powiatu podejmują
rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.
2. Organami powiatu są:
1) rada powiatu,
2) zarząd powiat

Art. 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym
i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów
o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady
powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu
w powiatach liczących do 40 000 mieszkaoców oraz
po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000
mieszkaoców, ale nie więcej niż dwudziestu
dziewięciu radnych.

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego
głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdao
z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu
z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach
określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej (…),
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona
przewodniczącego i jednego lub dwóch
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
Art. 27. 1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5
osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ
wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków
zarządu określa w statucie rada powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych
członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady
powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadao zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadao zarząd powiatu podlega wyłącznie
radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu
określa statut powiatu.

Miasta na prawach powiatu
Art. 91. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31
grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkaoców, a także
miastom, które z tym dniem przestały byd siedzibami wojewodów,
chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od
nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status
miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego
podziału administracyjnego kraju na powiaty.
Art. 92. 1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach
powiatu sprawuje:
1) rada miasta,
2) prezydent miasta.
2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania
powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.
3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym
nazwę, skład, liczebnośd oraz ich powoływanie i odwoływanie,
a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa
o samorządzie gminnym.

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590
(tekst jednolity)

Art. 1. 1. Mieszkaocy województwa tworzą
z mocy prawa regionalną wspólnotę
samorządową.
Art. 3. Administracja samorządowa
w województwie jest zespolona
w jednym urzędzie i pod jednym
zwierzchnikiem.
Art. 4. 1. Zakres działania samorządu
województwa nie narusza samodzielności
powiatu i gminy.

Zakres działalności
Art. 11. 1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa,
uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkaoców, a także pielęgnowanie i rozwijanie
tożsamości lokalnej,
2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa,
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleo,
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1c. Strategia rozwoju województwa zawiera:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
3) określenie kierunków działao podejmowanych przez samorząd województwa
dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa.
1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii
rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich
strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa.

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji
zadao z zakresu użyteczności publicznej,
4) wspieranie i prowadzenie działao na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia
obywateli,
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie
postępu technologicznego oraz innowacji,
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego
racjonalne wykorzystywanie,
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
9) wspieranie i prowadzenie działao na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny
program operacyjny, (…)
4. Samorząd województwa może występowad o dofinansowanie realizacji programów
wojewódzkich i regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu paostwa i środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł
zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Wykonywanie zadao związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy
do samorządu województwa

Art. 14. 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
promocji i ochrony zdrowia,
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
pomocy społecznej,
polityki prorodzinnej,
modernizacji terenów wiejskich,
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeostwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
15a) działalności w zakresie telekomunikacji.

Władze samorządu województwa
Art. 15. Organami samorządu

województwa są:
1) sejmik województwa,
2) zarząd województwa.

Art. 16. 1. Sejmik województwa jest organem
stanowiącym i kontrolnym województwa.
2. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc
od dnia wyborów.
3. W skład sejmiku województwa wchodzą radni
wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie
trzydziestu w województwach liczących do
2.000.000 mieszkaoców oraz po trzech radnych na
każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkaoców.

Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeo użyteczności publicznej,
2) uchwalanie strategii rozwoju województwa,
3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie budżetu województwa,
7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
10) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu
wykonania budżetu województwa,
11) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
12) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadao samorządu województwa innym jednostkom samorządu
terytorialnego,
14) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach
współpracy regionalnej,
15) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
17) powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym
księgowym budżetu województwa,
19) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku
województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomośd; do czasu określenia zasad zarząd może
dokonywad tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
wyposażania ich w majątek, (…)

Art. 20. 1. Sejmik województwa wybiera ze swojego grona
przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa
nie mogą wchodzid w skład zarządu województwa.
3. Zadaniem przewodniczącego sejmiku województwa jest
wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie
obrad sejmiku. Przewodniczący może wyznaczyd do
wykonywania swoich zadao wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego
i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy
wiekiem.

Art. 31. 1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym
województwa.
2. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi
marszałek województwa jako jego przewodniczący,
wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.
2a. Członkiem zarządu województwa nie może byd osoba,
która nie jest obywatelem polskim.
3. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyd
z członkostwem w organie innej jednostki samorządu
terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej,
a także z mandatem posła i senatora.
4. Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy
stanowią inaczej.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos marszałka
województwa.

Art. 32. 1. Sejmik województwa wybiera zarząd
województwa, w tym marszałka województwa i nie
więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy
organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. Sejmik województwa wybiera marszałka
województwa bezwzględną większością głosów
ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
3. Sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz
pozostałych członków zarządu na wniosek marszałka
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu
tajnym.
4. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie
zarządu województwa mogą byd wybrani spoza
składu sejmiku województwa.

Nadzór nad działalnością samorządu województwa
Art. 78. 1. Nadzór nad działalnością samorządu
województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i
wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczad w działalnośd
województwa tylko w przypadkach określonych
ustawami.

Akty prawa miejscowego stanowionego przez
samorząd województwa
Art. 89. 1. Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie
upoważnieo udzielonych w innych ustawach i w ich
granicach sejmik województwa stanowi akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze województwa
lub jego części.
2. Przewodniczący sejmiku województwa podpisuje akty
prawa miejscowego, przyjęte przez sejmik
województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje
je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym
podlega także uchwała budżetu województwa oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu województwa.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zdzisław Szambelan

