


• Gmina jest podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego.  

• Jej istnienie reguluje Rozdział VII  art.164 
Konstytucji RP z 1997 r.  
Stanowi on mianowicie:  
Podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego jest gmina.(…) Gmina wykonuje 
wszystkie zadania samorządu terytorialnego 
nie zastrzeżone dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 



  

• W skład gminy wchodzą wszyscy mieszkańcy. 
Przy czym przynależność do wspólnoty 
gminnej jest przymusowa. 

• Gmina ma osobowość prawną. Wykonuje 
zadania własne (określone ustawą o 
samorządzie gminnym) oraz zlecone 



Rodzaje gmin 

• Wyróżniamy następujące rodzaje gmin: 

• miejskie, obejmujące wyłącznie obszar miasta. 

• miejsko – wiejskie, obejmujące zarówno obszar 
miasta jak i tereny wiejskie; 

• wiejskie, obejmujące wyłącznie tereny wiejskie. 

• Gmina może tworzyć również jednostki 
pomocnicze, w drodze uchwały rady gminy. 
Jednostkami pomocniczymi są sołectwa, dzielnice 
oraz osiedla. 

 



• Organami gminy są rada gminy oraz wójt (gmina 
wiejska), burmistrz (gmina miejska, gmina miejsko-
wiejska) lub prezydent (gmina miejska, gmina 
miejska na prawach powiatu).  
Rada gminy jest organem prawodawczym  
i kontrolnym.   

 

 



• Wybory do rady gminy są powszechne, 
równe, bezpośrednie i odbywają się w 
głosowaniu tajnym. 

• To, że wybory są powszechne oznacza, że 
mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy 
danego obszaru.  

• Bezpośredniość oznacza, że wyborca oddaje 
głos na konkretnego kandydata.  

• Równe wybory to takie, w których  
każdy ma równą liczbę głosów. 
 



Kto może wybierać? 
 

• Prawo do wybierania nazywa się inaczej 
czynnym prawem wyborczym.  

• Ma je każdy pełnoletni obywatel polski 
mieszkający na terenie danej gminy. 
Pełnoletniość trzeba uzyskać najpóźniej w dniu 
wyborów. 



• Osoba idąca do wyborów nie może być 
jednak: 

• Pozbawiona praw publicznych wyrokiem sądu, 

• Pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem 
Trybunału Stanu, 

• Ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu. 

 



Kto może być wybranym? 
 

• Prawo do bycia wybranym to bierne prawo 
wyborcze.  

• O wybór na radnego może ubiegać się tylko 
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu 
przeprowadzania wyborów uzyskał 
pełnoletniość.  

• Musi on również zamieszkiwać na terenie 
danej gminy. 



O wybór nie może się natomiast starać osoba: 

• Pozbawiona praw publicznych wyrokiem sądu, 

• Pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem 
Trybunału Stanu, 

• Ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu. 
  

    Jak zatem widać bierne prawo wyborcze 
podlega tym samym ograniczeniom, którym 
podlega prawo czynne. 
 Można kandydować jednocześnie tylko do 
jednej rady 



Przebieg wyborów 
 

• Datę wyborów do rady gminy wyznacza Prezes 
Rady Ministrów.  
Zarządza się je najpóźniej na 30 dni przed 
końcem kadencji poprzedniej rady na dzień 
wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni 
po upływie kadencji rady. 



• Głosowanie odbywa się w lokalach 
obwodowych komisji wyborczych między 
godziną 6 a 20.  
Przed rozpoczęciem głosowania komisja 
sprawdza czy urna jest pusta a następnie 
pieczętuje ją. 



• Każdy wyborca przystępując do głosowania 
musi przedstawić komisji dowód osobisty lub 
inny dokument stwierdzający tożsamość (np. 
paszport).  
Następnie wyborca otrzymuje kartę do 
głosowania. Odbiór karty kwituje komisji 
wyborczej. 



• Następnie z kartą do głosowania udaje się do 
miejsca zapewniającego tajność głosowania, a 
znajdującego się w lokalu wyborczym. 
Wyborca bowiem nie może opuścić lokalu 
wyborczego wraz z kartą do głosowania.  

• Po zaznaczeniu odpowiedniego nazwiska 
należy kartę do głosowania wrzucić do urny. 

• Niezwłocznie po zakończeniu wyborów 
obwodowa komisja ustala ich wyniki. 

 



  

• Rada obraduje na sesjach. Podejmuje na nich 
uchwały, które są prawem obowiązującym na 
danym obszarze.  

• Rada kontroluje również organ wykonawczy, 
którym jest wójt/burmistrz/prezydent. W tym 
celu powołuje komisję rewizyjną. 

Rada gminy 



• Organem wykonawczym gminy jest, jak to już 
było powiedziane, wójt, burmistrz lub 
prezydent.  

• Wszystko zależy od wielkości i rodzaju gminy.  

• Bez względu jednak na nazwę organ ten 
posiada jednakowe kompetencje.   



Wójt, burmistrz, prezydent. 

• Organ ten odpowiada za prowadzenie polityki 
finansowej i realizację budżetu gminy.  

• Ze swojej pracy wójt jest rozliczany przez radę 
gminy.  

• Formą tego  rozliczenia jest udzielanie lub 
nieudzielanie absolutorium. 



Zadania samorządu gminnego 

• Samorząd gminny  wypełnia bardzo odpowiedzialną 
rolę i jest fundamentem całego systemu zarządzania 
potrzebami zbiorowości.  

• Do zadań własnych gminy należą przede wszystkim 
sprawy : 

    - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej, 

  



    - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

    - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz, 
- działalności w zakresie telekomunikacji, 

    - lokalnego transportu zbiorowego, 

 

 



    - ochrony zdrowia, 

    - pomocy społecznej, 
- gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

    - edukacji publicznej, 

    - kultury, 

    - kultury fizycznej i turystyki, 

    - targowisk i hal targowych, 

    - zieleni gminnej i zadrzewień, 

    - cmentarzy gminnych, 
- porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli, 

 

 



     

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 
- polityki prorodzinnej, 
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
- promocji gminy, 
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i 
regionalnymi innych państw oraz zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. 



• Ustawy mogą nakładać na gminę, oprócz jej 
obowiązkowych zadań, obowiązek wykonywania zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej,  
a także z zakresu organizacji przygotowań  
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów. Do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. : 
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi; 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
 na pokrycie wydatków związanych z klęską  
żywiołową lub ekologiczną; 



• Większość naszych podstawowych spraw 
załatwiamy dzięki pomocy i działalności 
administracji na szczeblu gminnym.  

• Część naszych podatków również trafia do 
gmin, w których się rozliczamy.  

• Relacje między obywatelami i gminą są więc 
bardzo bliskie. 



Jakie sprawy możemy załatwić w urzędzie 
gminy? 

 



Urzędniczka przyjmująca wnioski 
 od mieszkańców 

Przykładem zadania zleconego jest np. wypłata świadczeń 
 w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus 



SPRAWA OFICJALNA 
NAZWA 

ORGAN  WYMAGANE DOKUMENTY 

Skończyłeś/aś 18 lat,  jako 
człowiek pełnoletni możesz 
skorzystać z wielu 
dodatkowych praw.  Co zrobić, 
żeby mieć dokument, który to 
poświadcza? 

Wydanie 
dowodu 
osobistego 

Wójt, burmistrz, 
prezydent miasta 

-wniosek o wydanie dowodu osobistego; 
-1 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o 
wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 
mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z 
równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość 
oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, 
obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do 
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-
80%  fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 
źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą 
osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w 
pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem 
twarzy i zamkniętymi ustami. 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 
odzwierciedlająca, w sposób niebudzący 
uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy. 
Fotografia dołączana do wniosku składanego w 
postaci papierowej powinna być wykonana na 
papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym 
przeznaczonym do drukarek. 

Przykład załatwienia sprawy: 



Finanse gminy 

 



Logotypy  gmin 

•  Gminy podobnie jak powiaty, miasta a nawet 
dzielnice często posiadają swoje logo.  

• Logotypy pełnią ważną funkcję w reklamie.    

• Dzięki temu klienci biznesowi, inwestorzy czy zwykli 
turyści zostaną przyciągnięci przez takie miejsca dużo 
łatwiej. (I co ważne przy znacznie mniejszych 
nakładach finansowych). 

• Przykłady takich logotypów zostały zamieszczone na 
każdym slajdzie. 



Źródła informacji i obrazów: 
• https://www.logofirmowe. pl/logo-miasta-dzielnicy-gminy-powiatu/ 

• https://www.bing.com/images/search?q=logo%20gminy&qs=AS&form=QBIR&sp=
1&pq=logo%20gmin&sc=4-9&cvid=7A3102A089BD4BE9B510B03D68E9E176&first 
=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.arslege.pl/zadania-zlecone-gminy/k101/a6779/ 

• https://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/252208,Samorzad-gminny.html 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_(Polska) 

• https://www.bing.com/images/search?q=rada+miasta+katowice+obrazy&qpvt=rA
DA+mIASTA+KATOWICE+OBRAZY&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8 wydawnictwa WSiP, 

• Konstytucja RP z 1997 roku. 
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