
Lekcja 

Temat: Samorząd gminny 

1. Organy władzy samorządowej  w gminach 

a. Gmina wiejska: 

 rada gminy (władza stanowiąca), wójt (władza wykonawcza) 

b. Gmina miejsko-wiejska: 

 rada miasta (władza stanowiąca), burmistrz (władza wykonawcza) 

c. Gmina miejska: 

 rada miasta (władza stanowiąca), prezydent (władza wykonawcza) 

2. Zadania organów gminy 

a. Rada gminy lub miasta (władza stanowiąca) 

 Uchwalanie budżetu i kontrolowanie wydatków 

https://www.stalowawola.pl/zrownowazony-oszczedny-i-proinwestycyjny-budzet-miasta-na-

2021-rok/ 

 Uchwalanie wysokości podatków i opłat lokalnych 

 Kontrolowanie gminnych organów wykonawczych 

b. Wójt, burmistrz, prezydent (władza wykonawcza) 

 Wprowadzanie w życie uchwał  przygotowanych przez radę gminy 

 Projekty uchwał 

 Realizacja budżetu gminy 

 Reprezentowanie gminy na zewnątrz  

3. Wybory organów gminy 

 

a. Pięcioletnia kadencja  

b. Czynne prawo wyborcze: 

 Pełnoletni mieszkaocy gminy 

c. Bierne prawo wyborcze 

 Radny – osoba, która ukooczyła 18 lat i mieszka na stałe na obszarze gminy. 

W gminach do 20 tys. mieszkaoców – wybory większościowe, powyżej 20 tys. - proporcjonalne 

 Wójt, burmistrz, prezydent – osoba, która ukooczyła 25 lat i nie musi na stałe mieszkad w danej 

gminie. 

Wybory wygrywa kandydat, który w pierwszej turze uzyskał więcej niż 50% głosów 

W drugiej turze startuje dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszej turze, 

ale żaden nie przekroczył 50% 

 

https://www.stalowawola.pl/zrownowazony-oszczedny-i-proinwestycyjny-budzet-miasta-na-2021-rok/
https://www.stalowawola.pl/zrownowazony-oszczedny-i-proinwestycyjny-budzet-miasta-na-2021-rok/


4. Procedura odwołania organów gminy 

a. Odbywa się poprzez referendum lokalne (decyzja wszystkich uprawnionych mieszkaoców gminy), które 

organizowane jest na wniosek przynajmniej 10% uprawnionych do głosowania w danej gminie 

b. Referendum jest ważne tylko w wypadku, gdy udział w nim wzięło co najmniej  3/5 liczby osób 

głosujących wcześniej na dany organ gminy.  

5. Zadania i finanse gminy 

a. Zadania: 

 Własne – zaspokajanie najważniejszych potrzeb mieszkaoców, np. woda, gaz, energia, edukacja. 

 Zlecone – wykonywanie w imieniu paostwa, np. dokumenty tożsamości, organizacja wyborów. 

b. Źródła dochodów gminy: 

 Podatki, opłaty lokalne 

 Dysponowanie majątkiem gminy (wynajem gruntów, nieruchomości itp.) 

 Pieniądze z budżetu paostwa 

 Środki z Unii Europejskiej 

c. Wydatki  

 Środowisko naturalne: odpady, oczyszczanie ścieków, ład przestrzenny   

 Społeczne: szkoły podstawowe, przedszkola, polityka prorodzinna, świadczenia socjalne  

 Porządek i bezpieczeostwo: ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeostwo 

sanitarne, utrzymywanie służb publicznych  

 Techniczne: drogi, mosty kanalizacja, wodociągi, energia elektryczna, transport publiczny 

6. Wpływ obywateli na życie gminy 
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