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Naszym nadrzędnym celem było wyjaśnienie w prosty, czytelny sposób, przy 
pomocy wizualizacji zapisów ustaw, między innymi o samorządzie gminnym.  
Forma przedstawienia wiedzy znacząco różni od tej, która jest dostępna  
w formie aktów prawnych i komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym. 
W szczególności zależy nam też na zaciekawieniu tematyką samorządową 
szerszego gremium młodych osób, zwłaszcza Młodzieżowych Rad działających 
przy wszystkich szczeblach samorządowych. 

Nad całością przygotowanej dla Państwa publikacji czuwał zespół  
koordynatorów projektu: 

Andrzej Janiec
Joanna Droszcz
Michał Drogosz

Mamy ogromną nadzieję, że niniejszy niezbędnik będzie dla Państwa 
pomocny, a przeznaczone na marginesach miejsce, szybko zapełni się 

Państwa notatkami z sesji Rady Gminy bądź ze spotkań z mieszkańcami.
W przypadku woli współpracy z Państwa strony nad planowaną kontynuacją 
publikacji skierowanej dla powiatów i województw, serdecznie zachęcamy do 
kontaktu mailowego z koordynatorami projektu lub przez naszą stronę inter-

netową: 

www.klubliderarp.pl, w zakładce “Samorząd”.
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Publikacja ta została stworzona w ramach projektu: “Poradnik Samorządowca” 
współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych przy współ-
udziale Klubu Lidera Rzeczypospolitej, KLRP Oddział Dolnośląski. Obraliśmy 
za cel stworzenie bazy wiedzy która ma ułatwić funkcjonowanie w obrębie 
struktur samorządu terytorialnego najniższego szczebla radnym gminnym, 
kandydatom na to stanowisko oraz zaznajomić wyborców z kompetencjami jak  
i obowiązkami lokalnych władz samorządowych. Dodatkowo cała formuła będzie 
rozszerzona o tematykę która ułatwi komunikację i zainspiruje do działania. 
Jest to pierwsza część publikacji, całość między innymi będzie dostępna dla 
Państwa, do pobrania w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej:  
www.klubliderarp.pl, w zakładce “Samorząd”. 
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Gmina to podstawowa jednostka podziału administracyjnego w Polsce. 

Od niej wszystko się zaczyna – tak podział administracyjny naszego kraju jak  
i Twoja przygoda z samorządem.

W Polsce mamy kilka rodzajów gmin. Mają one pewne elementy wspólne, 
chociaż różnią się wykonywanymi zadaniami, strukturą organizacyjną lub 
terytorialną.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje gmin:
• wiejską – obejmuje swoim zasięgiem tylko wioski. Swoją siedzibę może 

mieć jednak na terytorium pobliskiego miasta. Kierownikiem urzędu i jed-
nocześnie organem wykonawczym jest wójt. Organem stanowiącym i kon-
trolnym natomiast – rada gminy;

• miejską – obejmuje swoim zasięgiem miasto, bez okolicznych wiosek. 
Siedziba tej gminy znajduje się zazwyczaj na terenie miasta. Kierownikiem 
urzędu i jednocześnie organem wykonawczym jest burmistrz lub prezydent. 
Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz 
znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta.  

***Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prezydent miasta był organem 
wykonawczo–zarządzającym. Z tego wynika, że w miastach poniżej 100 tys. 
mieszkańców kierownikiem urzędu również może być prezydent jeśli taka 
funkcja istniała przed 8 marca 1990 r. Organem stanowiącym i kontrolnym 
jest rada miejska;

• miejsko–wiejską – gmina, która obejmuje swoim terytorium miasto  
i sąsiednie wioski. Siedzibą gminy miejsko–wiejskiej jest zazwyczaj miasto. 
Kierownikiem urzędu i jednocześnie organem wykonawczym jest burmistrz. 
Organem stanowiącym i kontrolnym – rada miejska.

Zaprezentowane rodzaje gmin to podstawowy podział, który niestety, w nie-
których przypadkach może się nieco skomplikować. Najpierw jednak wyja-
śnijmy pojęcie powiatu.
 
Podział Polski na powiaty jest efektem wejścia w życie ustawy z 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym. Powiaty możemy podzielić na dwie kategorie:

• powiat ziemski – obejmuje swoim obszarem kilka gmin. „ziemia” kilku 
gmin wchodzi w skład takiego powiatu;

• powiat miejski – obejmuje swoim obszarem teren większych miast. Takie 
powiaty często nazywa się także grodzkimi lub miastami na prawach powiatu. 

1
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„Ziemia”, na której stoi miasto tworzy taki powiat.

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu, a organem 
wykonawczym jest zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta.

Aby łatwiej zapamiętać powyższe informacje, całość możemy uprościć do 
stwierdzenia, że gmina jest podstawową jednostką podziału administra-
cyjnego w Polsce. Jedna lub więcej gmin tworzą razem powiat. Natomiast kil-
kanaście powiatów tworzy województwo.

Uwaga, teraz będzie najtrudniejsze!

Poza wyżej przedstawionym podziałem mamy także gminę miejską wyko-
nującą zadania powiatu, czyli miasto na prawach powiatu. Władzę wyko-
nawczą sprawuje tutaj prezydent miasta. Organem stanowiącym i kon-
trolnym jest rada miejska. Rada takiej gminy wykonuje również obowiązki, 
które zazwyczaj należą do zadań rady powiatu. Takie miasta nie są powiatami. 
Są to gminy, którym ustawodawca ze względu na ich szczególną specyfikę 
powierzył rozszerzony zakres zadań. Przykładowo w województwie dolno-
śląskim są to miasta takie jak: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław.

Uwaga! Istnieje też takie określenie jak “miasto powiatowe”. Mianem tym określa się 
miasto, które jest zwykłą gminą miejską, ale na którego terenie znajduje się siedziba 
powiatu, w skład którego wchodzi też ta gmina miejska.

PRZYKŁAD NR 1

GromadkaOsiecznica

Nowogrodziec
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Na powyższej grafice (przykład nr 1) widzimy podział administracyjny powiatu 
bolesławieckiego, w skład którego wchodzi 6 gmin.
cztery z nich to gminy wiejskie: gmina wiejska Bolesławiec, gmina Warta 
Bolesławiecka, gmina Gromadka i gmina Osiecznica. Jedna z nich jest gminą 
wiejsko–miejską: Nowogrodziec, której teren jest ograniczony administra-
cyjnie miastem Nowogrodziec i okolicznymi wioskami. Jedna z nich natomiast 
jest gminą miejską: Bolesławiec, której teren ogranicza teren administracyjny 
miasta Bolesławiec.
Wszystkie razem tworzą powiat ziemski Bolesławiec.

Siedziby gminy wiejskiej Bolesławiec, gminy miejskiej Bolesławiec i powiatu 
bolesławieckiego mieszczą się na terenie miasta Bolesławiec, ale są to odrębne 
jednostki samorządu.

***Chociaż w mieście Bolesławiec (gmina miejska Bolesławiec) nie mieszka 
100 tyś. mieszkańców to funkcje wykonawcze sprawuje tutaj prezydent.

PRZYKŁAD NR 2

Janowice Wielkie

KowaryKarpacz

Stara Kamienica

Jelenia Góra

Podgórzyn
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Na powyższej grafice (przykład nr 2) widzimy podział administracyjny miasta 
Jelenia Góra na prawach powiatu i powiatu karkonoskiego. Miasto Jelenia 
Góra jest miastem na prawach powiatu. Czyli na terenie przynależącym do 
miasta Jelenia Góra istnieje rada miejska (gmina miejska), która poza własnymi 
kompetencjami jednocześnie sprawuje funkcje i obowiązki rady powiatu,  
a na czele tej gminy stoi prezydent. Gminy, które otaczają teren miasta, tworzą 
powiat karkonoski, w skład którego nie wchodzi samo miasto Jelenia Góra.

Wszystkie gminy mogą tworzyć tak zwane „jednostki pomocnicze” takie jak:
• sołectwa;
• dzielnice;
• rady osiedla.

Do struktur samorządu terytorialnego zalicza się też instytucje (formalnie 
nie są to “jednostki pomocnicze”) takie jak:
• gminna rada seniorów;
• gminna rada młodzieżowa.

Dodatkowo wyróżnia się jeszcze “jednostki pomocnicze nienazwane” np. 
okręgi, rejony, kolonie, miejscowości, przysiółki itp. Ilość i cel działania takich 
jednostek ogranicza jedynie wyobraźnia rady gminy. Ustawa o samorządzie 
gminnym daje radzie gminy pełną swobodę działania w tej kwestii. Jeśli jest 
taka wola lub potrzeba, można powołać radę kierowców lub nawet przed-
szkolaków.

Statut zawiera organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Jest 
więc dokumentem, który opisuje w jaki sposób funkcjonuje gmina. Wszystkie 
jednostki pomocnicze gminy także potrzebują statutu do prawidłowego funk-
cjonowania. Znajdują się tam informacje, których nie określa konstytucja, ani 
żadna inna ustawa.

Ciekawostka: obecnie (stan na 01.01.2021 r.) Polska dzieli się na 16 woje-
wództw, 314 powiatów i 2 477 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na prawach 
powiatu, 642 miejsko– wiejskich oraz 1 533 wiejskich).

struktury terytorialne 
struktury mające na celu aktywizacją społeczną mieszkańców

Wójt

Pierwszy Zastępca

Sekretarz

Biuro rady gminy

Komórki organizacyjne Urzędu 
(Referaty lub wydziay)

Skarbnik

Drugi Zastępca

Jednostki pomocnicze

Straż 
gminna

Urząd stanu 
cywilnego

Zakład gospodarki
komunalnej

Biblioteki 
publiczne

Placówki
oświatowe

Ośrodek pomocy 
społecznej

DoradcaRadca
prawny

Samodzielne stanowiska

Obligatoryjne

Może występować
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Jest uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego, co charakteryzuje się m.in. zawieraniem umów  
w trybie zamówień publicznych. W obrocie cywilnoprawnym występuje np. dokonując zakupu 
materiałów biurowych lub zawierając umowę z podmiotem, który dokonuje remontu drogi. 
Kolejnym czynnikiem warunkującym udział gminy jako osoby prawnej jest bycie pracodawcą, 
zatrudnianie ludzi zazwyczaj za pośrednictwem Urzędu Gminy/Miasta, który jest jej jednostką 
organizacyjną. Gmina, tak samo jak jednoosobowy przedsiębiorca czy spółka prawa handlo-
wego, podlega przepisom prawa pracy. Za pośrednictwem odpowiedniego organu (wójt, bur-
mistrz, prezydent), gmina sama dysponuje swoim majątkiem. Decyduje o tym, czy chce coś  
z tym majątkiem zrobić. Dodatkowo współtworzy jako właściciel lokali i współwłaściciel budyn-
ków wspólnoty mieszkaniowe. Przepisy prawa przewidują, że udział gminy w nieruchomości 
(podobnie jak całej nieruchomość) nie może zostać zbyty bez odpowiedniego operatu szacun-
kowego, polegającego na ustaleniu wartości przez rzeczoznawcę.

Wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzje administracyjne, środowiskowe i podatkowe. Przy-
kładem tego typu decyzji może być np. określenie zaległości w podatku od nieruchomości.  
W zależności od podjętej decyzji, obywatelom przysługują odpowiednie prawa wynikające np. 
z kodeksu postępowania administracyjnego, czy też ordynacji podatkowej. Określone są rów-
nież odpowiednie organy odwoławcze tj. samorządowe kolegium odwoławcze, a następnie ist-
nieje możliwość złożenia skargi do WSA i dalej do NSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny zwany 
dalej: WSA i Naczelny Sąd Administracyjny zwany dalej: NSA)

Wydaje przepisy prawa miejscowego (np. przepisy porządkowe i miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego). Obowiązują one wszystkich na terenie gminy, są ograniczone tery-
torialnie. Nie dotyczą wyłącznie mieszkańców danej gminy, moga dotyczyć równiez turystów 
przebywających czasowo na terenie gminy, ich zakres obowiązywania jest terytorialny.np. 
przepisy porządkowe zakazujące określonych zachowań. Przepisy te mogą obowiązywać przez 
jakiś czas na określonym terenie całej lub części gminy. 

Gmina funkcjonuje jako osoba prawna, organ administracji publicznej oraz 
organ władzy publicznej.

Osoba prawna

Organ administracji publicznej

Organ władzy publicznej

Rozdział 2 – Trzy funkcje gminy
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Rozdział 3 – Legislacja uchwał

Pojęcie uchwały. Z uwagi na to, że brak jest definicji legalnej uchwały, w kon-
stytucji mamy odniesienie do ogólnego określenia aktów prawa miejscowego, 
ustanawiając kompetencję Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych 
sądów administracyjnych do badania zgodności aktów normatywnych two-
rzonych przez organy samorządu terytorialnego z prawem2. Określa się je 
mianem uchwał 3.

Kto posiada inicjatywę uchwałodawczą?

• grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze, 
może wystąpić do organu stanowiącego z obywatelską inicjatywą uchwało-
dawczą; 

Art. 41a. ustawy o samorządzie gminnym:

1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu   
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, 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.

• klub radnych, zgodnie z art. 20 pkt 6 u.s.g., na wniosek którego przewod-
niczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad naj-
bliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, 
jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych 
może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady 
gminy.

Art. 23. u.s.g. :
1) Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej 
gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, 
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty 
i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak związany 

instrukcjami wyborców;

2) Radni mogą tworzyć kluby radnych;

3) Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych;

4) Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.

2 art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, oraz w art. 184 zd. 2.
3 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 164.
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• wójt, do zadań którego należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał 
rady gminy (art. 30 ust. 2 pkt 1 u.s.g.);

• przewodniczący rady, radni, komisje rady 
Ustawodawca nie przewidział dokładnego zapisu określającego komu 
dodatkowo przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, jednakże powinno to 
zostać wskazane w statucie gminy (por. art. 3 ust. 1 u.s.g.), np. w statucie 
gminy Bolesławiec możemy znaleźć zapis:
rozdział 4. uchwały § 28. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy 
z radnych, komisje rady, kluby radnych oraz wójt, chyba że przepisy prawa 
stanowią inaczej.

Schemat przedstawiający procesowanie  
przyjęcia uchwały przez radę gminy.

Podjęcie przez 
radę gmin uchwały 

intencyjnej

Przygotowanie projektu 
uchwały przez organ 

wykonawczy 
gminy

Wyłożenie projektu do 
publicznego wyglądu 
i zbieranie uwag od 
zainteresowanych 

podmiotów

Przyjęcie uchwały 
przez radę gminy 

wraz z rostrzygnięciem 
w przedmiocie 

nieuwzględnionych 
uwag

Uzgodnienie i 
opiniowanie projektu 

przez właściwe organy

Rostrzygniecie
organu wykonawczego 
w przedmiocie uwagi 

przedstawienie projektu 
uchwały radzie 

gminy
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Przygotowanie uchwały:

1. Podjęcie przez radę gminy uchwały inicjacyjnej;

2. Przygotowanie projektu uchwały przez organ wykonawczy gminy lub 
przez radnych;
3. Uzgodnienie i opiniowanie projektu przez właściwy organ, np. właściwą 
komisję oświaty.
Przykłady:
Opiniowanie uchwały przez właściwe komisje odpowiednie dla:
1) podejmowania uchwał cyklicznych, np. w przedmiocie ustalania 
wysokości stawek za wywóz śmieci;
2) podejmowania uchwał jednorazowych, np. o wprowadzeniu możliwości 
wypożyczania rowerów miejskich na terenie gminy.
4. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu i zbieranie uwag od zainte-
resowanych podmiotów, jeśli takich konsultacji wymaga  przedmiot 
projektowanej ustawy;

5. Rozstrzygnięcie organu wykonawczego w przedmiocie uwag i opinii odpo-
wiedniej komisji. Na koniec przedstawienie projektu uchwały radzie gminy;
6. Przyjęcie uchwały przez radę gminy wraz z rozstrzygnięciem w przed-
miocie nieuwzględnionych uwag przy zachowaniu zwykłej większości głosów, 
co oznacza, że za przyjęciem projektu uchwały musi być więcej radnych niż 
przeciw niemu. Zazwyczaj bez znaczenia dla wyniku jest  ilośc głosów radnych 
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?

uprawnionych do głosowania, ale wstrzymujących się od głosu. 
W przypadku zmiany porządku obrad czy nie których uchwał, np. doty-

czących zaciągnięcia kredytu, wymagana jest bez względna większość.  
W praktyce uznaje się, że w razie remisowego wyniku rezultat głosowania 
nie został osiągnięty i głosowanie trzeba powtarzać aż do uzyskania więk 
szości. Równy podział głosów oznacza, że projekt uchwały nie uzyskał 
wymaganej, zwykłej większości głosów, a zatem nie został przyjęty.  Jaka-
kolwiek powtórka głosowania może być dopuszczalna wyjątkowo i wyłącznie 
w razie stwierdzenia, że w jego akcie miały miejsce oczywiste uchybienia  
i omyłki. Głosowanie należy powtarzać, aż do skutku4. W szczególnych przy-
padkach np. przy głosowaniu nad absolutorium dla wójta - głos wstrzymujący 
się, liczony jest jak głos przeciw. Posiadanie kworum, czyli wymaganej liczby 
radnych obecnych na posiedzeniu rady, by rada mogła dokonywać roz-
strzygnięć, które podejmowane są zwykłą większością głosów, np.

Min. 15 Radnych z czego 8 – za, 
4 – przeciw, 3 – wstrzymało się od głosu.

Czy wiesz, że?

• minimum 3 radnych w gminie może założyć klub radnych, który ma ini-
cjatywę uchwałodawczą. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady 
gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady 
gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych;
• uchwały rady gminy dostępne są zawsze do wglądu na ogólnopolskiej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej, właściwej dla danej gminy czy województwa;
• kworum to minimalna liczba członków zgromadzenia, czyli liczba osób 
obecnych podczas głosowania, których obecność umożliwia podjęcie uchwały. 

4 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 28 kwietnia 2015 r., znak: PN-II.4131.171.2015

Powyższa grafika obrazuje przykładowy wynik głosowania nad uchwałą.
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Radny może być obecny podczas głosowania, ale nie musi wziąć w nim 
udziału. Oznacza to, że liczba radnych obecnych w trakcie głosowania i liczba 
oddanych głosów, nie muszą się pokrywać;
• w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt  
w formie zarządzenia, które rada gminy rozpatrzy na najbliższej sesji ( zatwier-
dzając lub odrzucając). Wójt może ingerować w kolejność zarządzeń między 
sesjami jeśli coś wymaga szybkiej interwencji (art. 41 pkt. 2 u.s.g.);
• istnieje możliwość składania uwag do protokołu z poprzedniej sesji rady 
gminy, który zawsze jest wyłożony do wglądu podczas kolejnej sesji. Można 
tym samym zgłaszać uwagi o jego niezgodności.

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Uchwała 
jest jedyną dopuszczalną formą podejmowania rozstrzygnięć przez Radę.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nakazują wójtowi, burmistrzowi 
czy prezydentowi miasta przedkładać wojewodzie uchwały rady gminy  
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy 
porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia (art. 90 
ust. 1 zd. 1 u. s. g.)5.

Gminne akty prawa miejscowego

Kluczowy, ze względu na gminną legislację, jest podział uchwał na podstawie 
kryterium obowiązywania. Stosując go, wyróżnia się uchwały będące:

• aktami prawa miejscowego  (np. akty dotyczące zasad i trybu 
korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej). 
Mają one charakter:
• GENERALNY – określają adresata poprzez wskazanie jego cech, a nie poprzez 
wymienienie go z imienia;
• ABSTRAKCYJNY – nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie 
ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie 
zaś w jednej, konkretnej sytuacji; np. decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia 
publicznego, decyzja o czasowym zakazie wstępu do lasu.
• aktami kierownictwa wewnętrznego (np. dotyczące podwyżki dla radnych).
 
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 40 wyodrębnia trzy rodzaje aktów 
prawa miejscowego:
• przepisy powszechnie obowiązujące wydawane na podstawie delegacji 
ustawowej;
• ustrojowe przepisy wewnętrzne;

5 A. Barczak, A. Ogonowska ,Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, Warszawa 2019, s. 4
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• przepisy porządkowe.

W doktrynie dokonuje się zazwyczaj klasyfikacji aktów prawa miejscowego ze 
względu na podstawę prawną:

• akty zawierające przepisy wykonawcze
> uchwały rady gminy wydawane na podstawie ustawy o podatkach 
i  opłatach lokalnych;

> rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości czy od 
środków transportowych, wprowadza zwolnienia od tego podatku itp.;

> uchwały rady gminy wydawane na podstawie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo w oparciu o ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

> ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• akty o charakterze strukturalno–organizacyjnym (zawierające 
   statuty)
Są to akty dotyczące:
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 urządzeń użyteczności 
publicznej.
• akty zawierające przepisy porządkowe
Może je wydać rada gminy w zakresie nieuregulowanym w odrębnych 

ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to 
niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Są aktami o charakterze 
samoistnym, ponieważ są wydawane na podstawie generalnego upoważ-
nienia ustawowego zawartego w ustawie ustrojowej6.

 
Cechą przepisów porządkowych jest możliwość ustanowienia sankcji 
za ich nieprzestrzeganie w postaci kary grzywny wymierzanej w trybie  
i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Grzywna może być 
wymierzona w wysokości od 20 do 5000 zł. Określenie kary grzywny 
w treści przepisu porządkowego jest fakultatywne.

Pierwszą grupę przepisów wydawanych przez gminę tworzą akty zawierające 
przepisy wykonawcze do ustaw szczególnych.
Upoważnienie do wydawania tych aktów wynika z art. 40 ust. 1, który stanowi, 
iż „na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stano-
wienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy7”.

6 A. Barczak, A. Ogonowska ,Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, Warszawa 2019, s.
7 Tamże.
 

Ważne !!! !
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Akty prawa miejscowego charakteryzują się określonymi cechami:
• istnieje powszechność ich obowiązywania na terenie działania organu, 

który je ustanowił, tzn. ich adresatami mogą być zarówno jej  mieszkańcy, jak 
również osoby przebywające w gminie tymczasowo, np. turystycznie;

• akty te mają oparcie w ustawie co oznacza, że akty te stanowione są na 
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Natomiast niedo-
puszczalnym jest ich uchwalanie na podstawie aktów niższego rzędu, tj. roz-
porządzeń;

• uchwały wymagają ogłoszenia. Oznacza to, że akty te bez uprzedniego 
ogłoszenia nie mogą wejść w życie i nie mogą stać się powszechnie obowią-
zującym prawem8. 

Brak prawidłowej publikacji aktu normatywnego jest równoznaczny  
z istotnym naruszeniem prawa, co w praktyce oznacza, że w taki sposób 
wydany akt nie odnosi skutku prawnego9. (nie opublikowane uchwały  
w odpowiednim czasie powoduje, że nie wchodzi ona w życie i traci swoją 
moc).

Przykładem ustawy szczególnej zawierającej delegację do wydawania aktów 
prawa miejscowego jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która 
reguluje sprawy dotyczące:

• podatku od nieruchomości;
• podatku od środków transportu;
• opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty
administracyjnej.

Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w gra-
nicach stawek określonych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
natomiast art. 7 ust. 1 tejże ustawy wprowadza zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, które rada gminy zgodnie z art. 7 ust. 3 u.p.o.l. może roz-
szerzyć.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych wyznacza rada 
gminy w granicach określonych w art. 10 u.p.o.l. Rada gminy może wpro-
wadzić inne zwolnienia niż wymienione w art. 12 ust. 1 u.p.o.l.

W zakresie opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej, reklamowej, ustawa 
określa jedynie maksymalną wysokość stawek. W art. 19 u.p.o.l., wskazuje się 
upoważnienie rady gminy do określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności i wysokości stawek wymienionych wcześniej opłat.

8 M. Ofiarska, Podstawowe problemy legislacyjne prawa miejscowego samorządu powiatowego, ZN WSAP 2010, Nr 2, s. 94−97; M. Mo-
krzyc, Z. Ofiarski, Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Szczecin 1999, s. 138 i n
9 Wyrok NSA z 28.11.2018 r., II OSK 2878/16, Legalis

Ważne !!!!
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10 A. Matan [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, art. 101.

Kolejną ustawą, na podstawie której wydawane są akty prawa miejscowego, 
jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. Na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy rada gminy ustala liczbę 
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu,  
z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia zarówno poza miejscem 
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Na uwagę zasługuje ust. 2 art. 12, obli-
gujący gminę do określania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania tych napojów.

Gmina wydaje również przepisy wykonawcze do ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, w szczególności art. 4 niniejszej ustawy,  
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy.

Aktem prawa miejscowego będzie również miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, uchwalony przez radę gminy na podstawie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kontrola sądów administracyjnych nad dzia-
łalnością uchwałodawczą rady gminy

Kto jest uprawniony?

• każdy, kogo interes prawny został naruszony uchwałą rady gminy;
• organ nadzoru wskazany ustawą w warunkach również w ustawie 
określonych (np. wojewoda).

Przepis brzmi, że skarga, każdego kto ma interes prawny (w trybie art. 101 
u.s.g.), może zostać złożona po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naru-
szenia. O bezskutecznym wezwaniu mówimy gdy organ gminy odmówił 
usunięcia naruszenia i gdy nie wypowiedział się w terminie co najmniej 
30 dni przewidzianym do załatwienia sprawy w postępowaniu admini-
stracyjnym. Skargę do sądu administracyjnego możemy wnieść  
w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do 
usunięcia naruszenia interesu, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na 
wezwanie – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania (art. 53 § 2 
p.p.s.a. w zw. z art. 101 ust. 1 u.s.g.)10.

Co istotne do Trybunału Konstytucyjnego skargę można wnieść w ciągu 3 
miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej 
decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. W postępowaniu administra-
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cyjnym, z którym w większości będziemy mieć do czynienia, skarga ta będzie 
mogła być wniesiona, dopiero po wniesieniu skargi do sądu administra-
cyjnego.

  

Przepisu tego nie stosuje się jeżeli w sprawie już orzekł sąd admini-
stracyjny i skargę oddalił. Mamy w tym przypadku do czynienia ze szcze-
gólnym rodzajem powagi rzeczy osądzonej, co w praktyce oznacza, że nie 
będziemy mogli nadać sprawie biegu.

Skargę można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym 
lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy wyrażą na to 
pisemną zgodę11.

Podmioty uprawnione do złożenia skargi:

• osoba, która twierdzi, że jej interes prawny został naruszony uchwałą 
organu gminy;

• przez reprezentanta, dysponującego pisemnym umocowaniem grupy 
mieszkańców gminy legitymowanych do złożenia skargi w trybie art. 101 u.s.g.

Reprezentant grupy mieszkańców gminy będzie pełnomocnikiem działającym 
w imieniu i na rzecz swoich mocodawców w zakresie szczególnego umo-
cowania do wniesienia skargi.

W sprawach zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał organów gminy, 
stosuje się odpowiednio poniższe zasady, w myśl przepisu art. 94 u.s.g.:

1) nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy 
po upływie roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi 
przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym  
w ustawie, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego;
2) jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia  
z powodu upływu terminu określonego (rocznego), a istnieją przesłanki 
stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności 
z prawem;
3) uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich 
niezgodności z prawem;
4) do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego12.

Funkcja Kontrolna sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny

Ważne !!!!

11 A. Matan [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, art. 101.
12 A. Matan [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, art. 101.
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13 M. Florczak-Wątor [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019, art. 79.
14 Tamże

Ważne !!! !

Uchwały rady gminy niewątpliwie podlegają kontroli konstytucyjności, 
mieszcząc się w terminie „inny akt normatywny”.

Trybunał Konstytucyjny za pomocą skargi konstytucyjnej realizuje tę 
funkcję kontrolną, badając w ten sposób konstytucyjność aktów prawa miej-
scowego gminy, wynikającą bezpośrednio z art. 79 Konstytucji RP.

Warunkiem niezbędnym do tego by móc skorzystać z możliwości wnie-
sienia skargi konstytucyjnej jest wyczerpanie drogi prawnej.
Jeżeli skarżący podnosi, że w danej sprawie droga sądowa nie przysługuje, to 
– w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zobowiązany jest do 
wystąpienia do sądu celem uzyskania rozstrzygnięcia potwierdzającego brak 
drogi sądowej. Tylko wówczas może on bowiem zaskarżyć przepis będący 
podstawą rozstrzygnięcia tej właśnie treści13.

Art. 79 Konstytucji RP wyklucza możliwość kwestionowania w drodze skargi 
konstytucyjnej konstytucyjności aktów prawnych, które jeszcze nie weszły 
do obrotu prawnego i które tym samym nie były podstawą rozstrzygnięć 
w indywidualnych sprawach. Ustawodawca dopuścił natomiast możliwość 
kwestionowania konstytucyjności aktów prawnych, które utraciły moc obo-
wiązującą, o ile wydanie orzeczenia o ich niekonstytucyjności jest konieczne 
do ochrony praw i wolności skarżącego. W obecnym prawne, które utraciły 
moc obowiązującą, mogą być kwestionowane tylko w procedurze zaini-
cjowanej skargą konstytucyjną14.
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 Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP „prawo do uzyskiwania informacji 
obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możli-
wością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Natomiast ograniczenie tychże praw 
może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę 
wolności i praw innych osób, a także podmiotów gospodarczych oraz ochronę 
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego 
państwa. Konkretyzacja konstytucyjnych uprawnień następuje przede 
wszystkim w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Niestety nie wszystkie informacje są ogólnodostępne na stronach interne-
towych poszczególnych instytucji lub Biuletynach Informacji Publicznej (BIP). 
Jeżeli poszukiwana przez nas informacja publiczna nie znajduje się w BIP-ie, 
istnieje możliwość jej udostępnienia na wniosek. Prawo dostępu do tego typu 
informacji zagwarantowane zostało w art. 61 Konstytucji RP. Konstytucyjna 
zasada jawności życia publicznego, a co za tym idzie, jawność wydatkowanych 
środków publicznych, są gwarantem możliwości sprawdzenia, czy pieniądze 
są wydatkowane w odpowiedni sposób oraz czy wszelkie podmioty spełniają 
należycie swoje zadania.

Informacja publiczna – to każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Mamy do czynienia z tzw. 
pojęciem nieostrym, którego realna treść jest cały czas, przez 20 lat obowią-
zywania ustawy o dostępie do informacji publicznej, odkodowywana przez 
sądy administracyjne. „Sprawą publiczną” zgodnie z orzecznictwem jest „dzia-
łalność organów władzy publicznej, jak i organów samorządów gospodarczych 
i zawodowych oraz osób i jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania    
zadań publicznych oraz gospodarowania mieniem publicznym, czyli mieniem 
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.
 

Rozdział 4 – Dostęp do informacji  
   publicznej

Zgodnie z art. 2 u.d.i.p. prawo dostępu do informacji publicznej przy-
sługuje:

• każdemu – nie trzeba być obywatelem RP;
• jednostkom posiadającym osobowość prawną (np. fundacje, stowarzy-
szenia rejestrowe i zwykłe);
 • jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej.
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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w dowolnej 
formie, np. telefonicznie, mailem lub listownie. Preferowana jest jednak wersja 
pisemna, która zdecydowanie ułatwia potencjalne dochodzenie swoich praw. 
Pismo, które będziemy składać, nie powinno być anonimowe – tak od kilku lat 
stanowi w swym orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny. Wnioskodawca 
nie musi wykazać interesu prawnego lub faktycznego. Natomiast  
w przypadku korzystania z poczty tradycyjnej, dla ułatwienia uzyskania 
informacji zwrotnej, wskazane jest podanie adresu, na który ma zostać ona 
odesłana (może to być również adres poczty elektronicznej). Przed złożeniem 
wniosku warto sprawdzić czy informacja, o której udostępnienie będziemy 
wnosić, nie jest ogólnodostępna w BIP-ie lub w inny powszechny sposób (np. 
tablice informacyjne w urzędach). W odpowiedzi na składany wniosek 
powinniśmy w tym przypadku otrzymać wiadomość ze wskazaniem miejsca 
lokalizacji tej informacji.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać w szcze-
gólności:

• dane adresata (podmiotu, od którego chcemy uzyskać informacje 
określanego zbiorczo ,,podmiot obowiązany”). Z reguły wniosek o udostęp- 
nienie informacji kierujemy do organu, który posiada daną informację;

• informację, którą chcemy uzyskać (zazwyczaj w formie pytania). Tu zaleca 
się możliwie dokładne wskazanie o jakiego rodzaju informację nam chodzi;

• dane osoby składającej wniosek – należy pamiętać o podaniu adresu lub 
preferowanej formy udostępnienia odpowiedzi na nasz wniosek.

Z Jednostek Samorządu Terytorialnego zwanych dalej:  JST, można przy-

kładowo uzyskać informacje publiczne dotyczące:

• stanu majątku danej jednostki;

• zadłużenia w poszczególnych latach;

• planu zagospodarowania przestrzennego;

• zadań i obowiązków konkretnych osób zatrudnionych w danej jednostce 

organizacyjnej;
• kontroli JST przez instytucję zewnętrzną (np. protokoły pokontrolne);

• kontroli JST placówki podległej np. szkoły (np. protokoły pokontrolne);

• rodzajów i wysokości podatków lokalnych;

• sposobów przyjmowania i załatwiania spraw;

• pomocy publicznej udzielanej interesariuszom;

• stanu finansowego spółek, w których dana JST posiada udziały;
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• kwalifikacji osób pełniących funkcje publiczne;

• warunków na jakich odbywają się prace z zakresu utrzymania dróg pod-
ległych JST w należytym stanie przez cały rok, np. w okresie letnim (koszenie 
poboczy) lub zimowym (odśnieżanie);

• publikacji rejestru umów.
Udostępnienia informacji publicznej możemy żądać głównie od władz 
publicznych, podmiotów wykonujących zadania publiczne, jednostek gospo-
darujących mieniem komunalnym i państwowym oraz instytucji gospodaru-
jących pieniędzmi publicznymi. Dokładniejszy podział oraz inne instytucje 
obowiązane do udzielenia informacji zawiera poniższy schemat.

Rys. 1. [Art. 4. 1.] Przykłady instytucji i organów zobligowanych do udzielenia 
informacji publicznej15.

Do organów władzy publicznej za-
liczamy np.: Premiera, Prezydenta, 
burmistrza, wójta, posła, senatora, 
poszczególnych ministrów , jednost-
ki samorządu terytorialnego, sądy  
i organy prokuratury,  Rzecznika 
Praw Obywatelskich etc.

Organy samorządów gospodarczych 
i zawodowych to np.: samorząd le-
karski (Naczelna Izba Lekarska), Kra-
jowa Izba Doradców Podatkowych, 
Samorząd gospodarczy, izby rolnicze, 
Krajowa Rada Radców Prawnych, 
polskie związki sportowe typu PZPN, 
PZPS,

Do podmiotów reprezentujących 
Skarb Państwa zaliczamy m.in.: Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, Agen-
cja Mienia Wojskowego, Agencja Roz-
woju Przemysłu, KOWR, Lasy Pań-
stwowe

Organy reprezentujące państwowe 
osoby prawne albo osoby prawne sa-
morządu terytorialnego do których 
zaliczamy m.in. MOSiR, Zakłady Wo-
dociągowe (jeżeli są spółką będącą 
własnością gminy), fundacje i stowa-
rzyszenia, które wykonują zadania 
publiczne lub dysponują majątkiem 
publicznym

15 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198.
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 Po złożeniu wniosku, organ powinien udostępnić informacje bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Termin ten może zostać wydłużony 
do maksymalnie 2 miesięcy, jednak organ do którego wnioskujemy ma obo-
wiązek nas o tym poinformować w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
podając jednocześnie powód opóźnienia. W przypadku jeżeli po 14 dniach 
od złożenia wniosku, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, przysługuje 
nam prawo do złożenia “skargi na bezczynność organu” do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego, który jeśli to zasadne powinien 
zobligować organ do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku, który do 
nich wpłynął. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli 
organ, do którego wnioskujemy o udostępnienie informacji, poniesie 
dodatkowe koszty w związku ze sposobem lub formą udostępnienia prefe-
rowaną we wniosku, wówczas organ może pobrać opłatę od osoby wnio-
skującej w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. Informacja  
o wysokości tych kosztów wraz z przedstawieniem jakie to koszty, powinna 
zostać przesłana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po 14 dniach od 
powiadomienia wnioskodawcy o dodatkowych kosztach, organ jest zobli-
gowany do udzielenia informacji. Nie może on uzależnić udzielenia informacji 
publicznej od wcześniejszego dokonania opłaty wynikającej z formy jej udo-
stępnienia. Wnioskodawca ma możliwość w tym terminie wycofać wniosek, 
dokonać zmiany w zakresie formy bądź sposobu udostępnienia informacji 
[art. 7. 1. i art. 15 u.d.i.p].
Informacja publiczna nie zawsze może zostać nam udostępniona. Jeżeli 
pojawią się przesłanki ku temu w okolicznościach konkretnej sprawy, 
otrzymamy odmowę na drodze decyzji administracyjnej. Przysługuje od niej 
odwołanie w terminie 14 dni do organu nadrzędnego, np. w przypadku jed-
nostek samorządu terytorialnego będzie to SKO (Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze), a w przypadku powiatowego komendanta policji – komendant 
wojewódzki. Decyzję odmowną możemy otrzymać w przypadku pytań doty-
czących np.:

• prywatności urzędnika i sfery dotyczącej jego prywatności, która nie 
wykazuje związku z pełnioną funkcją publiczną (np. informacja dotycząca 
jego miejsca zamieszkania lub stanu majątkowego czy rodzinnego);
• tajemnicy przedsiębiorstwa – w przypadku firm, w których udział ma Skarb 
Państwa lub JST;
• udostępnienia informacji niejawnych lub istotnych dla bezpieczeństwa 
kraju;
• informacji wypełniającej znamiona tzw. informacji przetworzonej (patrz 
art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

 W związku z zabezpieczeniem bieżącego interesu organów władzy 
publicznej, ustawodawca wprowadził pojęcie informacji przetworzonej.   
W związku z brakiem jednolitej definicji w ustawie pojęcie informacji prze-
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tworzonej jest interpretowane w orzecznictwie sądowym na dwa sposoby. 
Pierwszy nurt określa tę informację jako nową jakościowo, czyli taką, która nie 
istniała w chwili składania wniosku. Umożliwia to uzyskanie np. kilku prostych 
informacji od organu, ponieważ nie wytwarza on nowej jakościowo informacji 
(jest to po prostu zbiór informacji z kilku dokumentów). Drugie podejście 
dodatkowo traktuje jako informację przetworzoną sumę informacji prostych 
(istniejących wcześniej), o ile ich nagromadzenie lub uporządkowanie wymaga 
szczególnego zaangażowania pracowników podmiotu uprawnionego lub 
zatrudnienia dodatkowego personelu, koniecznego do przygotowania 
informacji. W tym zakresie wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny 
(wyrok  z 18.12.2018 r. SK 27/14). Warto pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia 
przez organ, który otrzymał wniosek, że jego zdaniem informacja, o którą 
wnioskujemy, wypełnia znamiona informacji przetworzonej, powinien nas  
o tym zawiadomić. Jeżeli dojdzie do omawianej sytuacji, wówczas jako wnio-
skodawcy będziemy musieli spełnić przesłankę zaistnienia szczególnie 
istotnego interesu publicznego [art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.]. W zależności od 
informacji, o którą wnioskujemy, będziemy musieli wykazać co wniesie uzy-
skanie przez nas tej informacji dla interesu publicznego. Tylko jeżeli wykażemy 
istnienie przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego, organ będzie 
zobligowany udostępnić nam tę informację. W praktyce dużo łatwiej jest 
wykazać sens istnienia interesu publicznego osobie pełniącej mandat radnego, 
posła bądź senatora w związku z posiadaniem przez nich (w zależności od 
stanowiska) inicjatywy uchwałodawczej, bądź ustawodawczej. Przykładem 
interesu publicznego radnego, który wnosi np. o udostępnienie informacji 
dotyczących “wydatków na instytucje kulturalno-sportowe oraz finansowanie 
wydarzeń o tym charakterze w ostatnich 3 latach na terenie gminy”, może być 
cel poprawy życia społecznego mieszkańców oraz sprawowanie kontroli nad 
wydatkami gminy w tym obszarze. Dodatkowo, radny posiada również moż-
liwość realnego wpływu na władzę za sprawą interpelacji, wniosków, czy też 
inicjatywy uchwałodawczej.
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje już 20 lat. Liczy 
zaledwie 16 stron, jednak trzeba mieć świadomość, że reguluje materię nie-
zwykle skomplikowaną, która niejednokrotnie budzi zasadne wątpliwości co 
do tego, co jest sprawą publiczną oraz czy można ją każdemu udostępnić.  
W praktyce uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na wniosek nie jest łatwe i przy-
kładowo takie same wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane 
do instytucji w różnych województwach mogą zostać odmiennie potrak-
towane. Zdarzają się przypadki gdy postępowanie w przedmiocie naszego 
wniosku jest prowadzone przewlekle. Należy również pamiętać, że  
w przypadku negatywnego dla wnioskodawcy wyroku, koszty, które poniósł 
nie zostaną mu zwrócone. W takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość  
i posiłkować się dotychczasowymi wyrokami sądów administracyjnych  
w zakresie dostępu do informacji publicznej, a w przypadku wątpliwości sko-
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rzystać z usług prawników, którzy mają doświadczenie w uzyskiwaniu tego 
typu informacji. Warto szukać również alternatywnej drogi uzyskania 
informacji, o którą wnioskujemy. Przykładowo, jeżeli organ odmawia udostęp-
nienia nam informacji pochodzących z kilku konkretnych dokumentów, 
możemy poprosić o udostępnienie całych dokumentów i sami wyodrębnić 
informację, którą chcemy uzyskać. Czasami wystarczające może okazać się 
również bardziej precyzyjne sformułowanie pytania zawartego we wniosku.
Minusem w dostępie do informacji publicznej jest fakt, że jeżeli poszczególne 
organy będą odmawiały nam jej udzielenia – SKO, a dalej Wojewódzki Sąd 
Administracyjny (WSA) podtrzyma stanowisko w sprawie nieudzielenia 
informacji, to cała procedura jej uzyskania i przychylnego dla nas wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w praktyce może potrwać kilka lat.  
W rezultacie informacja, o którą wnioskowaliśmy, może okazać się już bezuży-
teczna. Korzystny natomiast jest fakt, że sam dostęp do informacji publicznej 
pozwala na kontrolę wydatkowania pieniędzy publicznych przy jednoczesnym 
zwiększaniu jawności życia publicznego.

Uprawnienia wynikające z u.d.i.p. umożli-
wiają kontrolę nad politykami zarówno lokal-
nymi, jak i tymi na wyższych szczeblach wła-
dzy, którzy realizują przypisane w imieniu  
i na rzecz obywateli zadania.
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Rozdział 5 – Petycja

Petycja jako prawo przysługujące każdemu

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo do składania petycji, 
wniosków i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą 
do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych  
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admini-
stracji publicznej.

Petycja daje konstytucyjne prawo, umożlwiające obywatelom wywieranie 
realnego wpływu na władze. Można ją kierować do wszystkich organów władzy 
publicznej, m.in. prezesa rady ministrów, prezydenta, ministra, do sejmu, 
senatu, marszałka województwa, wojewody, rady powiatu, rady gminy, wójta, 
starosty, oraz organizacji i instytucji wykonujących zadania publiczne. Bardzo 
ważne jest to, aby wniosek zawarty w petycji adresować do właściwego organu, 
posiadającego kompetencje w danej sprawie. Jeżeli jednak adresat nie posiada 
odpowiednich kompetencji, powinien przesłać pismo do właściwego organu.

Przykładowo, petycje do sejmu można składać na jeden z trzech sposobów:

• wysłać pocztą na adres: Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 
Warszawa, z dopiskiem „petycja”;

• wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej kancelarii sejmu na 
platformie ePUAP: /KSRP/SkrytkaESP;

• dostarczyć osobiście: kancelaria sejmu, wydział podawczy ul. Wiejska 
4/6/8, bud. N, Warszawa.

Poniżej przedstawiono jak wygląda Schemat rozpatrywania petycji  
w Sejmie.
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Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/schemat

Wniesienie petycji do Sejmu

Art. 10 ust. 1 pkt 8b Regulaminu Sejmu 

Komisja do Spraw Petycji
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Rozdział 6 – Budżet

Struktura budżetu gminy

Kluczowym elementem funkcjonowania polskiej samorządności jest jej kon-
stytucyjnie zagwarantowana odrębność finansowa. Konstytucja gwarantuje 
gminom udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających 
im zadań. Oprócz tego dochodami gminy są ich dochody własne, subwencje 
ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Szczegółowe unormowania 
w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego są regulowane  
w drodze ustawy (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego). Bardzo istotne jest to, że ustrojodawca zastrzegł w 
Konstytucji konieczność odpowiedniego finansowania jednostek samorządu 
terytorialnego jeżeli dojdzie do zmian w zakresie ich zadań i kompetencji. 
Takie unormowanie ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu obciążaniu 
samorządów zleconymi zadaniami. Oprócz powyższej regulacji, szczególnie 
ważne jest unormowanie wynikające z art. 168 Konstytucji RP, które przyznaje 
gminom prawo do ustalania, w granicach ustawowo określonych, wysokości 
podatków i opłat lokalnych.

Źródłami dochodów własnych gminy są:
• wpływy z podatków:

1) od nieruchomości; 
2) rolnego;
3) leśnego;
4) od środków transportu;
5) dochodowych od osób fizycznych i firm (PIT i CIT)
6) od spadków i darowizn;
7) od czynności cywilnoprawnych;

• wpływy z opłat: 
1) skarbowej;
2) targowej;
3) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów;
4) reklamowej;
5) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420);
6) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie  
odrębnych przepisów;

• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od 
gminnych zakładów budżetowych;
• dochody z majątku gminy;
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych prze-
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pisach;
• 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

• odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej;

• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących 
dochody gminy;

• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach ban-
kowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
• inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Budżet gminy

Kwestie budżetowe zostały uregulowane nie tylko w Konstytucji, ale i w wielu 
ustawach. Już samo brzmienie art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
stanowi potwierdzenie samodzielności gminnej gospodarki finansowej.

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych tzw. PIT, ustalony zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23,  
z późn. zm.), w 2021 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie wyższy niż w 2020 
r. o 0,07 punktu procentowego. Podatek od dochodów osób prawnych 
prognozowany jest w wysokości 6, 71% w 2021 r.

Podstawą tej gospodarki jest natomiast uchwała budżetowa, podejmowana 
przez organ stanowiący gminy. Samodzielność nie oznacza tutaj jednak braku 
jakiejkolwiek kontroli.

Zgodnie z art. 62 u.s.g. regionalne izby obrachunkowe są organami, które 
pilnują, by budżet gminny był prawidłowo prowadzony.

Bardziej szczegółowo do kwestii budżetu gminy odnosi się ustawa  
o finansach publicznych. Zgodnie z jej zapisami, a konkretnie z art. 211 u.f.p., 
budżet gminny jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów  
i rozchodów tej jednostki. Uchwalany jest na rok budżetowy, zaś rok budżetowy 
jest rokiem kalendarzowym. Budżet gminy przybiera formę uchwały 
budżetowej, która składa się z dwóch zasadniczych elementów: budżetu gminy 
oraz załączników. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 216 ust. 
1 u.f.p. kwestie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uregulowane 
zostały w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. I tak, 
stosowanie do art. 4 ust. 1 u.d.j.s.t, źródłami dochodów własnych gminy są: 
wpływy z podatków (np. od nieruchomości, rolnego, leśnego i innych), wypływ 
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z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opo-
datkowania, wpływy z opłat (np. skarbowej, targowej, reklamowej i innych), 
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpływy od 
gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy  
i darowizny, dochody z kar pieniężnych i grzywien oraz szeregu innych źródeł. 
Powyższe elementy oznaczają, że dla prawidłowego funkcjonowania gminy 
nie wystarczy jedynie racjonalne gospodarowanie środkami pochodzącymi 
z dochodów publicznych lecz konieczne jest tworzenie otoczenia społeczno–
gospodarczego, które będzie sprzyjało zwiększonej aktywności członków 
wspólnoty samorządowej.

Zasady obowiązujące gminny budżet

Kluczowym elementem dotyczącym sfery budżetowej jednostek samorządu 
terytorialnego są ustawowe zasady, jakimi gminy muszą się kierować przy 
uchwalaniu swoich budżetów. Wyodrębnić można tutaj zasady:

• równowagi budżetowej; 
• zupełności;
• jedności; 
• szczegółowości; 
• specjalizacji;
• jawności;
• uprzedniości;
• rocznego okresu budżetowego.

Zasada równowagi budżetowej wymusza na gminach tworzenie budżetów 
zrównoważonych, tj. takich, w których wydatki dostosowuje się do możliwości 
dochodowych. Jeżeli jednak wydatki budżetu nie zostaną pokryte dochodami, 
wówczas gmina może skorzystać ze zwrotnych źródeł finansowania (pożyczki 
i kredyty).
Kolejną zasadą jest zasada zupełności budżetu. Zgodnie z nią budżet powinien 
obejmować wszystkie dochody i wydatki gminy. Nie można ustalać i realizować 
dochodów oraz wydatków poza budżetem, ponieważ oznaczałoby to wydat-
kowanie poza kontrolą organu stanowiącego. To z kolei prowadziłoby do 
braku możliwości oceny, czy budżet ma zrównoważony charakter. Zasada 
jedności budżetu oznacza, że organ stanowiący gminy tworzy jeden budżet, 
który stanowi całość organizacyjno–prawną. Jest ona ujęta w jednym akcie 
prawnym, tj. uchwale budżetowej.
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego jest 
przejrzystość jego działań. Tak samo jest w przypadku procedury uchwalania 
budżetu gminy. Dlatego też ustawodawca wymaga, by gmina stosowała odpo-
wiedni stopień szczegółowości przy sporządzaniu uchwały budżetowej. Ma to 
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znaczenie ekonomiczne ze względu na konieczność prawidłowego przepływu 
pieniężnego. W tym drugim przypadku oznacza to po prostu konieczność 
wykonania budżetu w taki sposób, w jaki zostało to wcześniej ustalone przez 
organ stanowiący.
Jawność działań administracji publicznej jest bardzo istotnym elementem pra-
widłowo rozwijającego się systemu samorządowego. Zgodnie z art. 61 u.s.g, 
gospodarka finansowa gminy ma jawny charakter, a wójt lub burmistrz nie-
zwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Warto również wspomnieć  
o tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje mieszkańców o zało-
żeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz 
wykorzystaniu środków budżetowych.
Ostatnimi zasadami są uprzedniość i roczność budżetu. Pierwsza obliguje 
organ stanowiący, by był on uchwalany do końca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasada ta nie ma kategorycznego cha-
rakteru, dlatego też można spotkać się z w pełni dopuszczalnymi wyjątkami. 
Druga zasada, jak sama jej nazwa wskazuje, odnosi się do tego, że rok 
budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

Subwencja ogólna

Jednym z kluczowych elementów finansowania samorządu w Polsce jest tzw. 
subwencja ogólna. Ustalana jest według zobiektywizowanego kryterium, 
które określa ustawa. Jej wysokość i rozdział ustala minister finansów. Środki 
te trafiają bezpośrednio z budżetu państwa na rzecz gminy. Co więcej, jeżeli 
gminy uznają, że przypadająca dla nich wysokość subwencji nie jest właściwa, 
mogą domagać się jej korekty. Warto pamiętać o tym, że struktura subwencji 
ogólnej jest stosunkowo złożona i składa się z trzech elementów, tj. subwencji 
wyrównawczej, subwencji uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.
Subwencja wyrównawcza dotyczy gmin, które są słabsze ekonomicznie. 
Jej istota sprowadza się do tego by takie gminy, słabe gospodarczo  
a w konsekwencji osiągające niskie dochody własne, uzyskiwały odpowiednie 
wyrównanie. Kolejnym elementem subwencji ogólnej jest subwencja uzupeł-
niająca. Subwencja ta przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest 
niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Oznacza to, że ustawodawca 
dopatruje się w niskim zaludnieniu czynnika mającego duże znaczenie dla 
rozwoju gminy i w konsekwencji jej potrzeb budżetowych. Ostatnim ele-
mentem subwencji ogólnej jest subwencja równoważąca. Jest ona tworzona w 
oparciu o wpłaty gmin silnych gospodarczo. Subwencja ta znana jest również 
pod inną nazwą, tj. „janosikowe”.
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Do zadań radnych gmin należy opracowywanie bądź też uchwalanie najróż-
niejszych dokumentów strategicznych, operacyjnych czy też planistycznych, 
które mają dotyczyć społeczności lokalnej oraz obszaru podległego im admi-
nistracyjnie. Tematyka poruszana w tych pismach jest tak samo szeroka 
jak obszar działania administracji samorządowej najniższego szczebla. Nie 
będziemy jednak omawiać wszystkich dokumentów, z którymi może się 
zetknąć radny w czasie swojej kadencji. Skupimy się na trzech z nich, a także 
omówimy możliwości oraz korzyści płynące z odpowiedniego procedowania, 
tworzenia oraz uchwalania aktów w gminach.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego (zwane dalej studium) jest dokumentem, który musi być 
uchwalony dla obszaru całej gminy. Gdy studium jest sporządzone  
w sposób wyczerpujący, każdy zainteresowany (zarówno mieszkaniec 
jak i inwestor) może w sposób bezpośredni i prosty dowiedzieć się  
o mocnych i słabych stronach gminy. Gminy, tak jak i osoby fizyczne bądź firmy, 
powinny starać się walczyć o powiększenie wpływów z lokalnych podatków. 
Spowoduje to zwiększony rozwój, a co za tym idzie – podniesienie jakości życia 
na obszarze podległym zarządzaniu danej rady oraz organu wykonawczego. 
W oparciu o studium powstaje akt prawa miejscowego jakim jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Najważniejsze jest to że uchwalone 
na terenie gminy miejscowe PZP nie mogą naruszać ustaleń studium.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP, bo tak określa się w skrócie miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, jest aktem prawa miejscowego, w którym ustala się przeznaczenie 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zago-
spodarowania i warunków zabudowy terenu. Obszarem obowiązywania jest 
teren objęty uchwałą o sporządzeniu planu.
MPZP jest dokumentem wiążącym. Dobrze stworzony plan miejscowy, który 
też jest skonsultowany w odpowiedni sposób z mieszkańcami, stanowi 
czynnik prorozwojowy. Ukazuje stabilność wizji zarządzania przestrzenią  
w samorządzie gminnym. Jest to niezwykle istotny dokument dla inwestorów, 
którzy poszukują miejsca by ulokować swoją działalność. MPZP stanowi 
również bufor ochronny dla mieszkańców ze względu na stabilność wizji  
i gwarancję, że w ich bliskim sąsiedztwie nie zostanie ulokowany np. uciążliwy 
zakład, który morze generować hałas lub zanieczyszczenia. Plany miejscowe, 
tak jak i studia uwarunkowań, cechują się dużym poziomem ogólności, co 
może powodować spory ze względu na różną interpretację przepisów w nich 
zawartych. Brak MPZP lub jego zbyt mała konkretyzacja może prowadzić do 
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nadużyć, np. korupcji.
MPZP składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. W pierwszej z nich 
możemy znaleźć informacje o przeznaczeniu terenu oraz o ograniczeniach 
z tym związanych. Część graficzna natomiast obrazuje mapy obszarów prze-
znaczonych do zabudowy, jak również drogi, tereny zielone czy usługowe. Co 
do zasady jest ona sporządzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
jednak w przypadku jej braku, możliwe jest zastosowanie map katastralnych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może m.in. zawierać 
informacje dotyczące:

• przeznaczenia terenu działki;
• kolorystyki elewacji budynków;
• usytuowania obiektów na działce;
• minimalnej wielkości działek budowlanych, na których można postawić 
dom;
• kształtowania dachów;
• rodzaju mediów;
• kształtowania zieleni;
• przebiegu dróg, ścieżek rowerowych.

Tryb uchwalania MPZP

Organy gminy są wyposażone we władztwo planistyczne, czyli posiadają kom-
petencje do kształtowania polityki przestrzennej. Podczas uchwalania planu 
powinny być brane pod uwagę zarówno interesy publiczne, jak i interesy pod-
miotów prywatnych.

Krokiem przygotowawczym do MPZP jest sporządzenie uchwały organu pra-
wodawczego gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Po jej podjęciu wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłasza w miejscowej 
prasie, w BIP-ie, na stronie urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty  
w danej gminie, że taka uchwała została podjęta oraz o możliwości składania 
wniosków do MPZP w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia. 
Wójt informuje również organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opi-
niowania planu.

Co ważne, wniosek może zostać złożony przez każdego, nawet osobę, która 
nie jest mieszkańcem danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma 
natomiast przepisu, który nakazywałby uwzględnienie złożonych wniosków.

W kolejnym etapie wójt powiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia planu – organy właściwe do jego opiniowania i uzgad-
niania. Ponadto, przygotowuje projekt planu oraz prognozę skutków finan-
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sowych jego przyjęcia. Występuje także o opinię dotyczącą dokumentu oraz  
o uzgodnienie jego treści do organów wskazanych w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to m.in. gminna komisja architekto-
niczno–urbanistyczna, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, wojewódzki 
inspektorat sanitarny, organy administracji geologicznej, inspektorat ochrony 
środowiska, państwowa straż pożarna.

Następnie, wójt wprowadza zmiany do projektu wynikające z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień. Projekt w takiej formie zostaje wyłożony do 
publicznego wglądu (informując o tym fakcie na przynajmniej 7 dni wcześniej). 
Jest on także udostępniany w BiP-ie urzędu gminy na co najmniej 21 dni.  
W tym czasie wójt jest zobowiązany do organizacji przynajmniej jednej dyskusji 
publicznej dotyczącej przyjętych w projekcie planu rozwiązań.

Wójt określa, nie krótszy niż 14-dniowy (licząc od dnia wyłożenia planu do 
publicznego wglądu) termin na zgłaszanie uwag do projektu MPZP. Zgłoszeń 
może dokonywać każdy, kto nie zgadza się z jego zapisami.

Po tym czasie, organ wykonawczy ma maksymalnie 21 dni na wprowadzenie 
zmian do projektu planu, które wynikają z wniesionych uwag. Taki projekt 
jest przedstawiany radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Organ 
uchwałodawczy ma za zadanie sprawdzić, czy zapisy planu nie naruszają 
zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. W przypadku gdy rada stwierdzi konieczność dokonania zmian, 
procedura planistyczna zostaje ponowiona w niezbędnym do dokonania tych 
zmian zakresie.

Po podjęciu uchwały przez radę gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wójt przekazuje ją wraz ze wszystkimi 
materiałami dotyczącymi procedury planistycznej wojewodzie, w celu 
oceny zgodności z przepisami prawa. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że cała pro-
cedura planistyczna przebiegła zgodnie z przepisami, zarządza jej publikację  
w dzienniku urzędowym województwa. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach 
od opublikowania. Jeżeli jednak wojewoda zamierza stwierdzić nieważność 
MPZP, wszczyna postępowanie nadzorcze i ma możliwość wstrzymania 
wykonania uchwały. Przepisy ustawowe wskazują przesłanki, które muszą 
wystąpić, aby organ nadzoru lub sąd administracyjny mogły stwierdzić nie-
ważność planu miejscowego. Są one podzielone na trzy kategorie:

• naruszenie zasad sporządzania;
• naruszenie właściwości organów w zakresie ich sporządzania;
• istotne naruszenie trybu sporządzania.

Co ważne, stwierdzenie nieważności działa z mocą wsteczną, a dla oceny 
wadliwości aktu bierze się pod uwagę przepisy prawa, które obowiązują  
w momencie jego wydania. Plan co do zasady nie działa wstecz, właściciele 
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mogą korzystać ze swojego terenu w sposób dotychczasowy. Wyjątek musi 
wynikać wprost z planu - w takim wypadku gmina powinna liczyć się z wypłatą 
odszkodowań. Brak MPZP powoduje że inwestycje mogą być realizowane  
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co do 
zasady nakazują one nawiązywać zamierzeniom inwestycyjnym do sąsiedniej 
zabudowy. Należy w tym miejscu zauważyć, że MPZP nawet jeśli jest uchwalony 
to może być uchwalony np. tylko dla kilku miejscowości wchodzących w skład 
Gminy Wiejskiej. MPZP jest osobno uchwalany dla miejscowości x, y czy z. 
Może też zaistnieć taka sytuacja, że uchwalony jest MPZP dla 10 miejscowości 
z obrębu danej Gminy, a w pozostałych miejscowościach należy ubiegać się 
o wydanie Warunków Zabudowy. Zdarzają się sytuacje, że nawet w obrębie 
jednej wioski są tereny objęte MPZP i takie, na które należy uzyskać Warunki 
Zabudowy (przykład: miejscowość Tylice, Gmina Wiejska Zgorzelec).

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju gminy jest niczym innym jak przelaniem na kartki papieru 
wyniku spotkania się w jednym miejscu: wizji, chęci, możliwości oraz środków, 
które będą odpowiadały za stworzenie przyszłości dla mieszkańców. Powinna 
ona uwzględniać dokładne przebadanie opinii lokalnych mieszkańców, aby 
poznać ich oczekiwania względem organów administracji samorządowej. 
Ponadto, koniecznie musi wskazywać czynniki wzrostu, na których można 
oprzeć strategię promocji gminy na zewnątrz, aby wyróżnić ją na tle innych 
samorządów. Pojęcie czynnika, na którym można oprzeć strategię, jest bardzo 
szerokie. Może nim być np. występowanie dużej ilości dzikiej zwierzyny na 
obszarze gminy, jak również unikalne ukształtowanie terenu, a także duża 
liczba pasiek pszczelich czy też zabytki kultury.
Oczywiście w promocji gminy można również uwzględnić działalność spo-
łeczną, jeśli taka faktycznie występuje. Na obszarach wiejskich organizacjami 
prowadzącymi taką działalność są zazwyczaj jednostki ochotniczej straży 
pożarnej oraz koła gospodyń wiejskich. Powinno zwyciężyć kryterium racjo-
nalności. Na rynku funkcjonują również prywatne firmy consultingowe, które 
specjalizują się w doradztwie oraz pisaniu dokumentów strategicznych dla 
jednostek samorządowych. Takie usługi nie należą jednak do najtańszych. 
Więcej szczegółów dotyczących spisywania strategii rozwoju gminy dla 
samorządów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Lokalnej, na której znajdziemy dokument zatytułowany “Strategia 
Rozwoju Gminy. Poradnik praktyczny”.
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Wprowadzenie i informacje ogólne

Jednostki pomocnicze gmin nie są jednostkami samorządu terytorialnego, nie 
mają osobowości prawnej. Konkretna jednostka istnieje jedynie w ramach 
gminy, w której została utworzona, jest częścią terytorium gminy. Obejmuje 
ogół mieszkańców konkretnego obszaru i wyłonione przez nich organy, wyko-
nujące określone zadania i posiadające określone w statucie kompetencje. 
Podstawowym celem i zadaniem jednostki pomocniczej jest dekoncentracja 
administracji publicznej w gminie.

Jednostka pomocnicza jest formą partycypacji społecznej w gminie. Mieszkańcy 
tychże jednostek uczestniczą zarówno w formach demokracji bezpośredniej 
(np. zebranie wiejskie w sołectwie), jak i w formach demokracji pośredniej (np. 
rada dzielnicy). W ten sposób mieszkańcy podejmują istotne dla społeczności 
lokalnej rozstrzygnięcia, które finansowane mogą być poprzez budżet party-
cypacyjny lub fundusz sołecki.

Ustawa nadaje kompetencje do tworzenia jednostek pomocniczych samej 
gminie. Z brzmienia przepisu wynika, że gmina nie ma takiego obowiązku, 
zatem ich tworzenie jest dobrowolne. Jednostki pomocnicze dzielą się na:

• nazwane – wymienione wprost w ustawie: miasta, dzielnice, osiedla 
i sołectwa;
• nienazwane – o nazwach, które nie są przewidziane w przepisach prawa 
(np. okręgi, rejony, kolonie, miejscowości, przysiółki).

Nazwę jednostki pomocniczej oraz jej granicę ustala rada gminy w drodze 
uchwały. Powstaje z inicjatywy:

•  gminy – z urzędu, po przeprowadzeniu wcześniej obligatoryjnych 
konsultacji z mieszkańcami;
•  mieszkańców – to oni są podmiotem, który wyraża wolę utworzenia 
jednostki pomocniczej.

Szczegółowe zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki 
pomocniczej określa statut gminy. Wskazuje się, że statut każdej gminy 
powinien określać przedmiotowe kwestie – niezależnie od tego czy w gminie 
istnieją jednostki pomocnicze. W odrębnym statucie rada gminy określa 
organizację i zakres działania jednostki pomocniczej. Statut ten podlega pro-
cesowi konsultacji z mieszkańcami. Wskazuje się, że powinien on również 
uwzględniać odrębność i specyfikę społeczno–gospodarczą danej jednostki 
pomocniczej. Zaznaczyć należy, że brak jest możliwości uchwalenia jednego 
wspólnego statutu dla wszystkich jednostek pomocniczych gminy. 
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Statut jednostki pomocniczej powinien określać w szczególności:

• nazwę i obszar jednostki pomocniczej – przy wyznaczaniu obszaru należy 
brać pod uwagę kilka czynników, takich jak: przebieg granic jednostki pomoc-
niczej, układ osadniczy naturalnych uwarunkowań przestrzennych  i komuni-
kacyjnych oraz więzi społeczne i kulturowe;

• zasady i tryb wyborów jednostki pomocniczej – chodzi tutaj o pewne kwestie 
techniczne związane z wyborami – tryb ich przeprowadzenia, formy zgłaszania 
kandydatów, przebieg głosowania. Ponadto statut powinien określić długość 
kadencji organów jednostki pomocniczej;

• organizację i zadania organów jednostki pomocniczej – zakres uprawnień 
organów jednostek pomocniczych do podejmowania wiążących rozstrzygnięć 
jest limitowany przez radę gminy. Natomiast kompetencje do zgłaszania 
wniosków, postulatów, czy wyrażania opinii nie są niczym ograniczone;

• zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich 
realizacji – gmina przekazać możne zarówno swoje zadania własne (fakul-
tatywne i obligatoryjne), jak i na zasadzie pewnego wyjątku zadania zlecone 
do wykonania przez jednostkę pomocniczą. Statut powinien wskazywać na 
sposób realizacji tych zadań;

• zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością 
organów jednostki pomocniczej – odróżnić należy w tym miejscu nadzór 
(ingerowanie w działalność jednostki pomocniczej) od kontroli (badanie pra-
widłowości działania jednostki pomocniczej). Nadzór opiera się na kryterium 
legalności, natomiast kontroluje się gospodarność, rzetelność oraz efek-
tywność.

Ustawa pozwala ponadto na tworzenie na podstawie statutu jednostek pomoc-
niczych niższego rzędu, które powoływane są w obrębie podstawowych jed-
nostek pomocniczych. Argumentem, który przemawia za ich sformowaniem 
jest „potrzeba ochrony interesu prawnego i faktycznego poszczególnych 
wspólnot lokalnych właśnie w świetle wykonywanych przez nie zadań”. 

Dysponowanie mieniem komunalnym przez jednostkę pomocniczą

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostka pomocnicza zarządza  
i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w 
zakresie określonym w statucie. Ustala on również zakres czynności dokony-
wanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego 
jej mienia. Taka sama sytuacja ma miejsce przy jednostkach pomocniczych 
niższego rzędu. Należy podkreślić, że „statut ustala zakres czynności dokony-
wanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w odniesieniu do przysłu-
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gującego jej mienia, co oznacza, że można wyróżnić dwie sfery działań: 

- działania podejmowane przez jednostkę samo-dzielnie,

- czynności podejmowane niesamodzielnie”. Określenie zakresu czynności 
dokonywanych samodzielnie należy do rady gminy. Zmiana zakresu może 
nastąpić tylko w drodze nowelizacji statutu jednostki. Podkreślenia wymaga 
fakt, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komu-
nalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, 
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia. Ponadto, ich zadaniem jest również 
jego ochrona, która obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieru-
chomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy, a także na 
terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.

Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki 
finansowej w ramach budżetu gminy

Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia 
gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Jak wspomniano we wstępie 
niniejszego rozdziału, jednostka pomocnicza nie ma osobowości prawnej 
ani zdolności prawnej, co „uniemożliwia jej wchodzenie w stosunki prawne  
z innymi podmiotami, a jednocześnie podkreśla jej pomocniczy charakter”.

Jak wynika z brzmienia przepisu zadania jednostek pomocniczych, a także 
sposoby ich realizacji, powinny być określone w statutach. Oczywistym jest, że 
wraz z przekazywanymi zadaniami następować musi przekazywanie środków 
budżetowych oraz mienia do korzystania, celem realizacji tych zadań.

Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, natomiast na pod-
stawie przepisów ustawy o finansach publicznych, jednym z elementów wska-
zywanych w ramach gminnej uchwały budżetowej jest uprawnienie jednostki 
pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. 
Odbywa się to poprzez zamieszczenie w budżecie wydatków na poszczególne 
zadania dzielnic, osiedli czy sołectw, przy uwzględnieniu wszystkich wyma-
ganych prawem podziałek klasyfikacji budżetowej.

Sołectwo

Do jednostek pomocniczych nazwanych, tj. wymienionych wprost w ustawie, 
zaliczone zostało sołectwo. Tradycyjnie przyjmuje się, że sołectwa tworzy się 
na terenach wiejskich (w przeciwieństwie do dzielnic i osiedli tworzonych na 
terenach miejskich). Jednakże nie jest to wiążąca reguła, ponieważ w praktyce 
istnieją sytuacje, w których można utworzyć sołectwo w mieście, ale jedynie 
na terenach mających cechy obszarów wiejskich.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Niewątpliwie 
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należy uznać je za przejaw demokracji bezpośredniej w samorządzie teryto-
rialnym. Podejmując się próby zdefiniowania zebrania wiejskiego wskazać 
można, że jest to zgromadzenie mieszkańców sołectwa, którzy zamieszkują 
stale na jego terenie, a które to jest zwoływane w celu rozstrzygnięcia, 
wyrażenia opinii, czy stanowiska w konkretnie określonej sprawie. W piśmien-
nictwie wskazuje się, że organ ten jest właściwy we wszystkich sprawach 
niezastrzeżonych na rzecz sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniach wiejskich 
mogą brać udział członkowie wspólnoty samorządowej sołectwa, czyli osoby 
mające miejsce zamieszkania na jego obszarze. Natomiast rozstrzygnięcia 
podejmować mogą osoby tylko stale zamieszkujące na obszarze sołectwa, 
ponadto mające czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy.

Organem wykonawczym w sołectwie jest z kolei sołtys, którego działalność 
wspomaga rada sołecka. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpo-
średnim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych miesz-
kańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Podkreślenia wymaga 
fakt, że sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym, mimo iż w rozumieniu prawnokarnym funkcjonariuszem takim 
nie jest. Ustawa nie precyzuje zakresu zadań i kompetencji sołtysa. Wskazuje 
się jednak, że należy ich szukać w:                      

• przepisach ustaw szczególnych z zakresu materialnego prawa administra-
cyjnego;

• postanowieniach uchwał rady gminy (zwłaszcza w statucie gminy, statucie 
sołectwa), przenoszących określone zadania i kompetencje na sołtysa. 
Możliwym jest upoważnienie sołtysa do rozstrzygania w drodze decyzji admi-
nistracyjnej indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej.

Rada sołecka jest „organem” wspomagającym działalność sołtysa o charakterze 
obligatoryjnym. Członkowie rady sołeckiej, podobnie jak sołtys, wybierani są 
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kan-
dydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 
Wskazać należy, iż „rada sołecka nie ma samoistnych kompetencji i jest jedynie 
organem doradczym i opiniodawczym sołtysa”, posiada jednak także funkcje 
inicjujące. Należy przyjąć, że sołtys nie jest związany stanowiskiem przedsta-
wionym przez radę sołecką. Rada ta, nie mając przymiotu organu sołectwa, 
nie może działać samodzielnie oraz reprezentować sołectwa „na zewnątrz”.

Dzielnica, osiedle

Kolejnymi jednostkami pomocniczymi nazwanymi, czyli wymienionymi wprost 
w ustawie, są dzielnica oraz osiedle. Tradycyjnie jednostki te tworzy się na 
terenach miejskich.
Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada, która liczy od 15 
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do 21 członków (jest to uzależnione od wielkości gminy). Zasady oraz tryb 
wyborów do rady dzielnicy (osiedla) określa rada gminy. Ustawa dopuszcza 
alternatywny organ uchwałodawczy w osiedlu – ogólne zebranie miesz-
kańców. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje rada gminy. Wpływ na to 
powinna mieć przede wszystkim wielkość i struktura ludności osiedla oraz 
możliwość wykonania powierzonych zadań danej jednostce pomocniczej. Gdy 
organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców wówczas do 
jego zadań należy wybór zarządu osiedla. Członkowie zarządu wybierani są  
w takim wypadku w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych 
do głosowania. Podkreślić należy, że „ustawodawca nie wskazał wprost, by 
wybór zarządu dzielnicy należał wyłącznie do rady dzielnicy. Jednak wydaje 
się to logiczną konsekwencją konstrukcji tych przepisów ustrojowych. Tym 
samym stwierdzić należy, iż zarząd jest wybierany zgodnie z kryteriami  
i zasadami określonymi przez radę gminy w statucie”.
                              
W doktrynie wskazuje się, że kompetencje organu uchwałodawczego obejmują:

• „sprawy ustrojowo–organizacyjne (np. dotyczące wyboru i odwołania 
organów określonych ustawowo lub statutowo, określania struktury 
wewnętrznej w tym powoływanie komisji i zespołów, opiniowanie i składanie 
wniosków w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej do organów 
gminy);

• sprawy gospodarczo–majątkowe (dotyczyć będą regulacji z art. 48 u.s.g. – 
dysponowanie mieniem komunalnym przez jednostkę pomocniczą);

• sprawy finansowe (np. uchwalanie rocznego planu finansowego wydatków  
jednostki, wnioskowanie do organów gminy o dokonanie zmiany 
w wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych w budżecie gminy 
dla jednostki).

Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarząd, na czele którego 
stoi przewodniczący. Liczebność tego organu nie została określona przez 
ustawodawcę. Wskazuje się jednak, że w skład zarządu powinny wchodzić 
nie mniej niż trzy osoby. Podobnie jak w kwestii organu wykonawczego  
w sołectwie, również w przypadku dzielnicy (osiedla), ustawodawca nie określił 
wprost jego zadań i kompetencji. Źródeł zadań i obowiązków zarządu dzielnicy 
(osiedla) należy poszukiwać w:

• przepisach ustaw szczególnych z zakresu materialnego prawa 
administracyjnego;
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• postanowieniach uchwał rady gminy (szczególnie w regulacjach statutu 
gminy i statutu jednostki), które przenoszą określone zadania i kompe
tencje na rzecz organów wykonawczych.

Warto zauważyć w tym miejscu, że coraz bardziej rosnącą na sile formą 
budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce są osiedlowe rady.

Wybory do Rady Osiedla odbywają się raz w roku i na miesiąc przed pla-
nowanymi wyborami (najczęściej w miesiącu październiku) listy kandydatów 
zostają zamknięte.

Kto może kandydować do Rady Osiedla?

Jako kandydat lub kandydatka może zarejestrować się każda osoba, która 
spełnia następujące wymagania:

• posiada obywatelstwo Polski lub innego kraju Unii Europejskiej,
• ma ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu wyborów),
• mieszka na stałe na terenie Osiedla, do rady którego kandyduje i jest 
ujęta w stałym rejestrze wyborców,
• dodatkowo należy posiadać tzw. bierne prawo wyborcze (prawo 
wybieralności) - szczegóły dotyczące tego prawa można znaleźć w ordynacji 
wyborczej do Rady Osiedla.

Startować w wyborach można tylko w jednym okręgu wyborczym, na 
terenie którego się mieszka.

Kto przyjmuje dokumenty i jakie dokumenty są niezbędne?

Dokumenty przyjmuje zazwyczaj Miejska Komisja Wyborcza, w przypadku 
braku odpowiedniej liczby kandydatów istnieje możliwość 5-dniowego dodat-
kowego terminu na zgłaszanie kandydatów na radnych osiedlowych.

Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia?

Trzy kroki zgłoszenia swojej kandydatury:
1) wypełnij formularz zgłoszeniowy według wzoru Miejskiej Komisji 
Wyborczej; 

2) zbierz listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Osiedla, którzy 
popierają twoją kandydaturę i znajdują się w stałym rejestrze wyborców 
tego osiedla. MKW prowadzi weryfikację osób popierających m.in. pod 
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względem miejsca stałego zamieszkania, z tego powodu lepiej,  gdy kandydat 
dołączy listę z większą liczbą podpisów;

3) do formularza dołącz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

Kto może zgłosić moją kandydaturę?

Kandydaturę na radną/radnego może zgłosić:
• osoba kandydująca,
• osoba popierająca kandydatkę/ kandydata (wymagana jest zgoda kan-
dydatki/kandydata),
• osoba pisemnie upoważniona przez kandydatkę/ kandydata (wymagane jest 
stosowne upoważnienie).

Liczba mandatów to liczba miejsc w Radzie Osiedla.

Co jeśli moje zgłoszenie ma błędy?

Jeżeli w dokumentach są błędy, trzeba je poprawić w terminie 3 dni, aby 
zostać zarejestrowanym.

Czy mogę się odwołać w przypadku odmowy rejestracji?

W przypadku odmowy rejestracji, można złożyć odwołanie do Komisji Rady 
Miejskiej właściwej do spraw Statutu, w terminie 3 dni od dnia poinformowania 
o odmowie. Rozstrzygnięcia Komisji Rady Miejskiej jest ostateczne.

Co w przypadku braku zainteresowanych do pełnienia funkcji radnego 
osiedlowego ?

Jeśli nie zgłosi się więcej zainteresowanych - wybory się nie odbędą. Możliwe 
są późniejsze wybory na wniosek określonej grupy mieszkańców.
Jeśli liczba zgłoszonych kandydatek/ów w danym okręgu wyborczym pozo-
stanie równa liczbie mandatów - wybory się odbywają, a radnymi zostają 
wszyscy zarejestrowani w tym okręgu. Nie odbywa się głosowanie.
Ponadto, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy może upo-
ważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej do załatwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji publicznej – zwłaszcza w drodze decyzji 
administracyjnej.

Ustawa nie jest precyzyjna i nie określa kompetencji przewodniczącego 
zarządu dzielnicy (osiedla). Pozostawia tę materię regulacji statutowej.  
W doktrynie podkreśla się jednak, że do jego zadań należy organizowanie 
pracy zarządu oraz kierowanie bieżącymi sprawami zarządu dzielnicy (osiedla). 
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Przewodniczący korzysta ponadto z ochrony przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym.

Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, 
na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wyko-
nawczego jednostki pomocniczej, o sesji rady gminy. Ponadto, rada gminy 
może (a więc nie jest to jej obowiązek) ustanowić zasady, na podstawie których 
przewodniczącemu i członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała 
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Jedynie przewodniczącemu 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zarówno dieta, jak 
i zwrot kosztów podróży służbowej, natomiast pozostałym podmiotom rada 
gminy może przyznać wyłącznie jedno ze wskazanych świadczeń. 
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