
Lekcja 

Temat: Społecznośd lokalna i regionalna – powtórzenie wiadomości. 

1. Samorząd – przedstawiciele określonej społeczności (np. mieszkaocy miasta, uczniowie szkoły itp.), wybrani 

przez ogól tej społeczności w celu reprezentowania jej interesów 

2. Samorząd terytorialny jako przejaw decentralizacji władzy 

Podział administracyjny Polski pod zarządem organów samorządowych 

 Gminy 

 Powiaty 

 Województwa  

3. Samorząd terytorialny w Polsce 

a. Rodzaje gmin: 

 Wiejska – same wsie 

 Miejsko – wiejska – miasto i okoliczne wsie 

 Miejska  - wyłącznie miasto 

b. Powiaty  

 Kilka lub kilkanaście gmin 

 Miasta na prawach powiatu – większe miasta, w których organy gminy wykonują równocześnie 

zadania powiatu 

4. 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) 

5. 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% 

6. 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 

7. Organy władzy w powiecie 

a. Organ stanowiący 

 Rada powiatu – 15 do 29 radnych wybieranych przez obywateli na 5 - letnią kadencję. Na czele 

rady stoi przewodniczący wybierany przez radę spośród radnych. 

b. Organ wykonawczy 

 Zarząd powiatu – wybierany przez radę powiatu, na którego czele stoi starosta.  

Zarząd wykonuje swoje zadania poprzez starostwo powiatowe 

8. Ważniejsze zadania samorządu powiatu 

a. Finansowanie szkół średnich 

b. Prowadzenie Powiatowych Urzędów Pracy (przeciwdziałanie bezrobociu) 

c. Prowadzenie szpitali powiatowych i rejonowych 

d. Zwalczanie klęsk żywiołowych  

e. Porządek i bezpieczeostwo publiczne  

f. Ochrona środowiska 

9. Organy władzy w województwie 

a. Organ stanowiący 

 Sejmik wojewódzki – co najmniej 30 radnych wybieranych przez mieszkaoców na 5 - letnią 

kadencję. Pracami sejmiku kieruje przewodniczący 

b. Organ wykonawczy  

 Zarząd województwa – 5 osób wybieranych przez sejmik województwa z marszałkiem na czele. 

Zarząd wykonuje swoje zadania poprzez urząd marszałkowski 

c. Procedury odwoławcze 

 Sejmik wojewódzki - w wyniku referendum mieszkaoców 

 Zarząd województwa – decyzją sejmiku wojewódzkiego 

10. Ważniejsze zadania samorządu wojewódzkiego 

a. Działania na rzecz rozwoju regionu 

b. Prowadzenie szpitali specjalistycznych 

c. Utrzymywanie dróg wojewódzkich 

d. Finansowanie wojewódzkich muzeów, teatrów i bibliotek   

e. Rozdzielanie funduszy europejskich na inwestycje w powiatach, gminach i przedsiębiorstwach 

11. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa, którą musi prowadzid każdy urząd w Polsce w celu 

publikowania informacji dla obywateli, niezbędnych do załatwiania spraw urzędowych  

12. Jaka sprawa – jaki urząd? 

a. Urząd gminy lub miasta 

 Dowody osobiste 

 Sprawy meldunkowe 

 Rejestrowanie działalności gospodarczej 

 Przydział mieszkao komunalnych 

 Zawieranie małżeostw  

b. Starostwo powiatowe 

 Wydawanie praw jazdy, rejestrowanie pojazdów 

 Rejestracja bezrobotnych – pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

 Zezwolenia na budowę lub rozbiórkę 

c. Urząd marszałkowski (samorząd wojewódzki) 



 Przydział środków unijnych 

 Wydawanie firmom pozwoleo na emisję zanieczyszczeo powietrza 

d. Urząd wojewódzki (wojewoda – władza centralna w terenie) 

 Wydawanie paszportów 

 Nadawanie obywatelstwa 

 Zatrudnianie cudzoziemców  

13. E-urząd.  

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – umożliwia załatwianie spraw urzędowych 

za pośrednictwem Internetu 

a. Do korzystanie z ePUAP należy: 

 Założyd konta do prowadzenia korespondencji urzędowej 

 Uzyskad profilu zaufanego – podpis elektroniczny 

b. Przykładowe sprawy, które można załatwiad za pośrednictwem ePUAP 

 Obywatelskie (np. wnioski o wydanie dowodu osobistego) 

 Pracownicze (np. pomoc w poszukiwaniu pracy) 

 Biznesowe (np. formalności związane z prowadzenie działalności gospodarczej) 

 Edukacyjne (np. wnioski o przyznanie nagród i stypendiów) 

 Podatkowe (m.in. ustalanie wysokości podatków i opłat)  

 


