
„Gmina jest jak malutkie państewko”. 

O samorządzie terytorialnym – 

rozmowa Pana Wójta z Konkursowiczami Ligi Sprawiedliwości 

Hubert: Dzień dobry. Zapraszamy do rozmowy o samorządzie terytorialnym. 

 

Pan Wójt: Dzień dobry. Z chęcią  z wami porozmawiam.  

 

Hubert: W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, do którego należą wszyscy 

uczniowie. Czy samorząd terytorialny to taki większy samorząd uczniowski? Czym jest 

samorząd terytorialny? 

 

Pan Wójt: Czy to jest Samorząd Uczniowski? Nie do końca to przystaje. Porównałbym 

samorząd uczniowski do organu, jakim jest rada gminy. Jest to organ kolegialny, 

uchwałodawczy. Uchwałodawczy oznacza, że uchwala akty prawne, obowiązujące na terenie 

danej gminy, natomiast organem wykonawczym jest wójt. I w tym wypadku – wy, jako taki 

organ kolegialny, stanowicie część wspólnoty uczniowskiej, zbieracie się, możecie ustalać                  

w formie uchwały lub jakiejś petycji do organu, jakim jest dyrektor, czy rada pedagogiczna, 

możecie wnioskować  pomysły i rozwiązania. I w tym wypadku odniósłbym się do rady gminy. 

Rada gminy zbiera się, uchwala, a wójt z pracownikami wykonuje zadania. Natomiast 

samorząd terytorialny jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż odnosi się do całości, do ogółu 

społeczeństwa. Społeczność szkolna może być miniwspólnotą  samorządową, samorządem.  

 

Hubert: W szkole władzę sprawujemy my, wszyscy uczniowie. Czy tak też jest                                          

w samorządzie? 

Pan Wójt: Tak, jest to bardzo, bardzo podobne, jeżeli odniesiemy to do organu, jakim jest rada 

gminy. Rada gminy składa się z radnych, którzy są wybierani spośród społeczeństwa danej 

gminy, spośród  mieszkańców. I nawet każdy radny, który chce pełnić  ten mandat, musi być 

mieszkańcem gminy. W związku z powyższym, jeśli odniesiemy się do ogółu społeczeństwa 

szkolnego – uczniowie wybierają samorząd, mieszkańcy wybierają radnych, więc tutaj 

jesteśmy podobni. Możemy to także odnieść do najmniejszej jednostki pomocniczej,  jaką jest 

sołectwo. Jest ono bardzo ważne -  mówi się wprost, że najwyższym organem jest zebranie 

wiejskie, czyli mieszkańcy. Idąc po tych stopniach, to: rada gminy uchwala i nasze 

poszczególne stopnie samorządowe uchwalają swoje akty prawne, obowiązujące na danym 

obszarze.  Gmina, sołectwo, województwo, kraj.  

Hubert: Przeczytałem w artykule 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „ogół mieszkańców 

jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę 

samorządową”, czyli troszeczkę …  przymusowo należymy do samorządu?  

Pan Wójt: ( śmieje się) Czy przymusowo? W pewnym sensie. Jeżeli mówimy, że tworzy się                

z mocy prawa, to jesteśmy przypisani do danej jednostki samorządowej. Tutaj nie widzę 

możliwości, żeby ktoś mógł stwierdzić: „Nie chcę, mam inny pomysł…”. Prawo. Prawo 

obowiązuje każdego z nas – jeżeli mówimy, że z mocy prawa tworzymy tę jednostkę,  to 

jesteśmy jej członkami, jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów prawa. I dlatego 

tworzymy i jesteśmy przypisani do tej jednostki. 



Hubert: Wobec tego – jeżeli nie angażuję  się w działalność samorządu, nie czuję się z nim 

związany (bo np. niedawno się sprowadziłem), to czy mogę odmówić przynależności do 

samorządu? 

Pan Wójt:  Nie. Wspólnota samorządowa nie nakłada żadnych obowiązków. Jeżeli jestem 

członkiem danej wspólnoty, to nie znaczy, że muszę się angażować. Jestem na tym terenie                     

i przynależę do tej wspólnoty samorządowej, przynależę do gminy, w której mieszkam i jestem 

częścią tej wspólnoty. Natomiast w jaki sposób angażuję się w jej sprawy, to tutaj nie gra roli. 

Chciałoby się, żeby to zaangażowanie było jak największe, żeby się ludzie interesowali, bo 

wtedy mamy wpływ na kształt tej jednostki. Nawet jeżeli jesteśmy niezadowoleni i z drugiej 

strony - nic nie robimy, nie pójdziemy na zebranie, nie będziemy zwracać się do wójta, 

burmistrza, czy kogokolwiek z petycjami, to trudno jest zmienić nasz byt, spełnić nasze 

oczekiwania, jeżeli my tych oczekiwań nie będziemy w żaden sposób sygnalizować. Jeżeli 

chcemy być zadowoleni z danej wspólnoty, dobrze jest angażować się w jej sprawy                                             

i przedsięwzięcia. 

Hubert: A czy samorząd może mnie z jakiegokolwiek powodu wykluczyć? 

Pan Wójt: Samorząd może nie do końca, bo generalnie rzecz biorąc, wchodzimy w obszar 

prawny, gdzie istnieje taka instytucja, jak pozbawienie praw publicznych, tzn. w wyniku 

przestępstwa sąd, poza karą, daje również dodatkową karę pozbawienia praw publicznych                           

i wtedy można powiedzieć, że jest wykluczona, nie może brać udziału w wyborach, nie może 

powoływać się na przepisy powołane dla innych obywateli. Wykluczyć ze społeczności 

samorządowej raczej nie można.  

Hubert: Samorządy terytorialne wykonują zadania nałożone przez państwo. W ogromnym 

skrócie są to: zadania własne – dotyczące potrzeb naszej gminy i przez nią wykonywane; 

zadania zlecone – te mają charakter ogólnopaństwowy; oraz zadania powierzone – czyli 

porozumienia z innymi samorządami. Których wykonuje się w naszej gminie najwięcej? Jakie 

to są? 

Pan Wójt: Jeżeli mówimy o nakładaniu tych zadań, to musimy zastanowić się kto je nakłada, 

bo te zadania wynikają z ustawy o samorządzie gminy. Ustawa na nas nakłada zadania, które 

są zadaniami własnymi i tych jest najwięcej. To są te wszystkie podstawowe zadania, z którymi 

spotykamy się na co dzień – jadąc do szkoły, korzystając z niej, korzystając z ośrodka zdrowia 

itd. –  w ogromnym uproszczeniu: wszystkie zadania bytowe to są zadania własne. Zadania 

zlecone są  przez wojewodę, który jest przedstawicielem rządu w terenie. Tych zadań nie jest 

dużo. Jednym z nich jest organizowanie wyborów i referendów, kolejnym - Urząd Stanu 

Cywilnego. Nie trzeba jechać do wojewody, można np. dowód tu odebrać. Także zadania                         

z zakresu opieki społecznej są zadaniem zleconym. 

Hubert: Z których powinniśmy być zadowoleni jako mieszkańcy tej gminy?  

Pan Wójt: Przede wszystkim uważam, że komfort mieszkańców, czyli to, co jest mi najbliższe 

– zadania własne. Budowa dróg, organizacja oświaty, zdrowia, dowozu, komunikacji, place 

zabaw. To wszystko, z czym się spotykamy. 

Hubert: Kiedy wymieniał Pan te różnorodne zadania, to nasunął mi się wniosek: samorząd ma 

ogromny wpływ na nasze codzienne życie – zmienia otoczenie, sprawnie organizuje choćby 

nasz dojazd do szkoły, zajmuje się kulturą, zdrowiem… Wysuwam tezę, że samorząd to mała 

ojczyzna. Czy Pan się zgadza ze mną? 



Pan Wójt: Tak, jak najbardziej! Z tego względu, że te zadania możemy odnieść do całego 

kraju. Samorząd to jest taka miniatura państwa, gdzie agendy, które są wykonywane na 

szczeblu krajowym, my wykonujemy na terenie gminy. Tak,  jak wymieniłeś – organizujemy 

transport. Mamy bezpłatne przewozy do Polkowic, mamy bezpłatne przewozy na terenie 

gminy. Mamy służbę zdrowia, która jest dofinansowywana przez gminę w postaci programów 

specjalistycznych. Mamy szkoły, a w nich zajęcia pozalekcyjne, finansowane przez gminę. 

Oświata finansowana jest z pieniędzy rządowych, ale też z naszych lokalnych. Jeżeli spojrzymy 

na inne samorządy w kraju, to zauważymy, że nie wszystkie gminy, nie wszystkie te małe 

ojczyzny rozwijają się jednakowo. Gmina to odrębna jednostka i my staramy się zrobić 

wszystko, aby nasi mieszkańcy mieli jak najlepiej. Utożsamiamy się z małą ojczyzną. Możemy 

porównać ją do państwa.  Każdy z moich kolegów - wójtów stara się, aby mieszkańcy na jego 

terenie żyli jak najlepiej, żeby to państewko malutkie dbało o nich, żeby byli zadowoleni, aby 

na każdym kroku podkreślali: „Jestem z tej gminy, jestem zadowolony z tego, co tam się dzieje 

i z nią się utożsamiam – z tym malutkim państewkiem”. 

Hubert: A dlaczego samorząd jest tak ważny w sprawnym funkcjonowaniu państwa? 

Pan Wójt: Państwo, jako ogół, składa się z poszczególnych jednostek samorządowych.                         

I najprościej  można powiedzieć:  z daleka nie wszystko dobrze widać. Nasze problemy są 

najlepiej postrzegane tu, na miejscu – przez kontakt czy ze szkołą, czy z lekarzem, czy 

mieszkańcem. Mamy  bezpośredni kontakt i staramy się zabezpieczyć jak najlepiej te potrzeby, 

o których oni nam powiedzą. Natomiast kiedy popatrzymy już tylko przez sferę województwa 

– wojewoda nie jest w stanie tak skutecznie oddziaływać na nasz samorząd, jak my, którzy 

jesteśmy najbliżej mieszkańca. I to jest chyba bardzo dobre, że są gminy, jest ten podział tak 

stopniowany, że każda  grupa społeczeństwa ma bliską drogę do wójta, do burmistrza, do 

radnego, do przewodniczącego rady. Wtedy możemy mówić o problemach. To jest chyba 

najistotniejsze, że będąc jak najbliżej i starając się jak najlepiej zarządzać daną jednostką, to 

mamy  wpływ na rozwój kraju. Pieniądze, które są dzielone centralnie, trafiają do nas i my 

staramy się je wykorzystać jak najlepiej i rozliczyć. Jednostka centralna może powierzać nam 

środki finansowe i zadania, a realizacja leży po naszej stronie. Dlatego sprawny rozwój 

jednostek, sprawne zarzadzanie gminami, sprawne zarządzanie samorządem mówi też                                

o sprawności państwa. 

Sara: Przejdźmy do struktury samorządów. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trójstopniowy 

podział na gminy, powiaty i województwa. Czy to jest podział hierarchiczny? 

Pan Wójt: To nie jest podział hierarchiczny. My wszyscy, jako samorządy – gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  - jesteśmy od siebie niezależni. Zadania nasze się nie pokrywają. 

Łatwo to wytłumaczyć na przykładzie dróg. Mamy podział na drogi gminne, powiatowe                           

i wojewódzkie. Każdy ze szczebli samorządu wykonuje zadania na poszczególnych drogach. 

Tak samo jest z oświatą – mamy oświatę gminną, czyli szkoły podstawowe; szkoły średnie już 

są w kompetencjach powiatów, szkoły wyższe , z reguły, są  w kompetencjach sejmiku. Nie 

jesteśmy od siebie zależni. Jako jednostka gminy nie jesteśmy zależni od innego podmiotu, 

natomiast mamy jednostkę kontrolną – Regionalną Izbę Obrachunkową oraz nadzór wojewody. 

Te uchwały, które my tu podejmujemy są oceniane przez wojewodę, a nasze finanse ocenia 

Izba. Natomiast Pan starosta i ja mamy tylko układ koleżeński - staramy się  współpracować,                  

a zależności żadnej nie ma. 



Sara: Ostatni blok moich pytań dotyczy organów wykonawczych. Organem wykonawczym                     

w gminie jest wójt ( w większych burmistrz lub prezydent). Jak są wybierani? 

Pan Wójt: Od roku 2002 są wybierani w wyborach bezpośrednich, poprzez ogół mieszkańców, 

którzy idą w danym dniu do wyborów i każdy mieszkaniec ma jeden głos, może poprzeć 

jednego kandydata. Natomiast jeżeli mówimy o wyborach pośrednich, to wtedy mieszkańcy 

wybierają radę, a rada wybiera dopiero starostę. I tak samo jest na szczeblu wojewódzkim. 

Sara: Czy można odwołać wójta ze stanowiska? W jakiej sytuacji? 

Pan Wójt:  Można. Jeżeli mieszkańcy nie są zadowoleni z zarządzania – wówczas rozstrzygają 

o tym w referendum.  Druga możliwość - w przypadku prawomocnego skazania wójta 

wyrokiem sądowym. Referendum organizowane jest na terenie gminy przez komisarza 

wyborczego i wtedy każdy mieszkaniec ma prawo głosu. 

Sara: Ile kadencji może Pan pełnić swoją funkcję? 

Pan Wójt: Obecnie ustawa, która nas obowiązuje, upoważnia do sprawowania urzędu przez 

dwie pięcioletnie kadencje. 

Sara: Organem wykonawczym w powiecie jest zarząd powiatu i starosta. Jak jest wybierany 

starosta? 

Pan Wójt: Starosta jest wybierany w wyborach pośrednich, czyli przez radę powiatu, a my 

wybieramy radnych do powiatu. Teoretycznie można powiedzieć, że jest naszym 

przedstawicielem, ale już inaczej wybieranym. 

Sara: Czy można go odwołać? 

Pan Wójt: Oczywiście. Powołuje i odwołuje go rada. Na wniosek radnych, rada głosuje i albo 

udziela zaufania, albo odwołuje starostę  z funkcji. Nie ma referendum. 

Sara: Ile kadencji może on pełnić swoją funkcję? 

Pan Wójt: Starosta nie ma ograniczenia.  

Sara: To ostatnie pytanie. Nie ukrywam, że mam ich jeszcze wiele. Ale dzisiaj – bardzo 

dziękuję.  Było mi niezmiernie miło.  

Pan Wójt: Dziękuję bardzo. 
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