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REFORMA USTROJU GMINY W POLSCE NA TLE ROZWIĄZAO NIEMIECKICH 
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Polska 

Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. to z pewnością 

ogromny sukces paostwa i społeczeostwa. Reforma samorządowa przez wielu 

badaczy (politologów, ekonomistów, socjologów) uważana jest za jedną z najbardziej 

udanych i konsekwentnie wdrażanych. Znacząco przyczyniła się do pogłębienia 

procesu przemian zmierzających do budowy paostwa demokratycznego i 

społeczeostwa obywatelskiego. Prof. J. Regulski wspomina, że w odbudowę 

samorządów zaangażowanych było wiele dziesiątek tysięcy ludzi i to zaangażowanie  

przyczyniło się do sukcesu restytucji samorządu na poziomie gminy1. Jednak droga do 

jego osiągnięcia nie była łatwa. Reforma samorządowa, rozpoczęta w marcu 1990 r. 

podpisaniem ustawy o samorządzie terytorialnym, trwała osiem lat i zakooczona 

została wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. nowego, zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego paostwa na: samorządową gminę, 

samorządowy powiat i rządowo-samorządowe województwo. 

Reforma samorządowa nie była niestety procesem ciągłym i konsekwentnym, 

przebiegającym bez zakłóceo. Jak podkreśla H. Izdebski, po fali reform następowały 

okresy zahamowao, a nawet regresów 2 . Częśd funkcjonariuszy ówczesnej 

administracji rządowej nie chciała podzielid się władzą z organami samorządu 

terytorialnego, co w istotny sposób wpłynęło na zahamowanie procesu 

                                                 
1 J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 12. 
2 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 79. 
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decentralizacji3. Gabinety Jana Krzysztofa Bieleckiego (styczeo – grudzieo 1991) oraz 

Jana Olszewskiego (grudzieo 1991 – czerwiec 1992) nie wniosły żadnych konkretnych 

ustaleo do prac nad reformą samorządową.  

Kolejne gabinety z różnym natężeniem i skutkiem zajmowały się pracami nad 

ukształtowaniem nowego modelu ustrojowego samorządu terytorialnego. Rząd 

Hanny Suchockiej zapowiedział reformę  administracji centralnej i terenowej oraz 

wprowadzenie powiatu jako drugiego szczebla samorządu. Niestety, rzeczywistośd 

polityczna nie pozwoliła na urzeczywistnienie tych planów, bowiem jesienią 1993 r. 

gabinet Hanny Suchockiej został zdymisjonowany, a kolejny rząd  – Waldemara 

Pawlaka – nie wyraził żywszego i głębszego zainteresowania przeprowadzeniem 

reformy.  

W latach 1993–1997 gabinety Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza 

także nie wprowadziły całościowych rozwiązao. Skupiły się jedynie na  korektach już 

istniejących rozwiązao. Dopiero wybory parlamentarne z września 1997 r., a wraz z 

nimi zwycięstwo ugrupowao centroprawicowych i utworzenie gabinetu Jerzego 

Buzka, pozwoliły na dokooczenie reform4. 

Na szczególną uwagę zasługuje to, że  samorządu terytorialny  uzyskał od razu 

rangę instytucji ustrojowej (tzw. sankcja konstytucyjna). Wraz z uchwaleniem ustawy 

o samorządzie terytorialnym (marzec 1990 r.) dokonano zmiany Konstytucji z 22 lipca 

1952 r., w której tytuł rozdziału 6 – „Terenowe organy władzy i administracji 

paostwowej” – zmieniono na „Samorząd terytorialny”. Pierwszy artykuł tego 

rozdziału brzmiał: Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji życia 

publicznego w gminie5.  

Istotną ustrojową rolę samorządu terytorialnego w systemie władz publicznych 

jednoznacznie wyartykułowano w tzw. Małej Konstytucji. Zgodnie z jej 

postanowieniami samorząd terytorialny stał się podstawową formą organizacji 

                                                 
3 A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – wyzwanie ustrojowe. Osiem trudnych lat 1990–1997, [w:] Samorząd 

terytorialny w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. G. Radomskiego, Toruo 2006, s. 311–312. 
4 Zob. A. Lipska-Sondecka, A. Frydrysiak, Uwagi na temat administracji rządowej i samorządowej w Polsce – głos 

do dyskusji, „Samorząd Terytorialny”, nr 12/2008, s. 7–8. 
5 H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, s. 79. 
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lokalnego życia publicznego (art. 70, ust. 1), a gmina podstawową jednostką 

samorządu terytorialnego (art. 70, ust. 4). Pozostałe szczeble samorządu miały zostad 

wprowadzone specjalną ustawą. Mała Konstytucja przyznawała jednostkom 

samorządu terytorialnego osobowośd prawną, zapewniała prawo do posiadania 

mienia komunalnego oraz zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu 

terytorialnego. 

Zadania realizowane przez samorząd podzielono na własne i zlecone, a ich 

wykonywanie wzmocniono rozwiązaniami dotyczącymi  dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, wskazując na dochody własne, subwencje i dotacje. 

Jednocześnie  Mała Konstytucja zastrzegła, że źródła dochodów w zakresie zadao 

publicznych są gwarantowane ustawowo. Jednostkom samorządu terytorialnego 

zapewniono swobodę w zakresie kształtowania swoich struktur wewnętrznych, a 

mieszkaocom powierzono prawo podejmowania decyzji w drodze referendum 

lokalnego. Jednocześnie zastrzeżono koniecznośd ustawowego uregulowania kwestii 

zlecania zadao administracji rządowej, warunków i trybu przeprowadzania 

referendum lokalnego, nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego, zasad zrzeszania się oraz reprezentowania ich interesów wobec władz 

paostwowych6. 

Zasady ustrojowe dotyczące samorządu terytorialnego zostały rozszerzone 

oraz doprecyzowane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a dokładnie w rozdziale VII 

zatytułowanym „Samorząd terytorialny”. I tak gmina uznana została za podstawową 

jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym ustawodawca stworzył możliwośd 

tworzenia innych jednostek samorządu terytorialnego lub regionalnego7. Jednostkom 

samorządu terytorialnego przyznano osobowośd prawną, prawo własności oraz inne 

prawa majątkowe, a ich samodzielnośd podlega  ochronie sądowej. Doprecyzowano 

instytucję zadao własnych i zleconych stwierdzając, że zadania zaspokajające 

potrzeby wspólnoty samorządowej są realizowane jako zadania własne, a jeżeli 

wynika to z uzasadnionych potrzeb paostwa, ustawa może zlecid wykonywanie innych 

                                                 
6 Tamże, s. 80–81. 
7 Art. 164 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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zadao. Spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu terytorialnego a 

organami administracji rządowej będą rozstrzygane przez sądy administracyjne. 

Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały prawo ustalania  wysokości podatków i 

opłat lokalnych. Organom stanowiącym samorządu terytorialnego powierzono prawo  

kształtowania ustroju wewnętrznego tych jednostek (w granicach ustaw), a członkom 

wspólnoty samorządowej prawo decydowania w drodze referendum o sprawach 

dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołanie pochodzącego z wyborów 

bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Działalnośd samorządu powierzono 

nadzorowi paostwowemu wyłącznie z punktu widzenia legalności. Organami nadzoru 

ogólnego stali się Prezes Rady Ministrów i wojewoda. Nadzór szczególny (kwestie 

budżetowe) sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe.  Jednostki samorządu 

terytorialnego otrzymały też prawo  zrzeszania się i przystępowania do 

międzynarodowych zrzeszeo8.  

W marcu 2011 r. minęło dwadzieścia jeden lat od chwili przywrócenia 

samorządu na szczeblu gminy. W tym czasie ustawa gminna nowelizowana była 

kilkadziesiąt razy. Z jednej strony świadczyd to może o tym, że samorząd ewoluuje, 

przeobraża się i dostosowuje do zmieniających się warunków społecznych i 

gospodarczych. Najważniejszą powinnością samorządu jest zaspokajanie potrzeb 

lokalnej społeczności i aby sprostad temu zadaniu poszukuje nowych rozwiązao i 

możliwości w realizacji nałożonych nao zadao. Z drugiej zaś strony, tak znaczna liczba 

nowelizacji ustawy gminnej świadczyd może o tym, że polski model samorządu 

wymaga całościowych zmian uwzględniających aktualny stan stosunków 

wewnętrznych oraz potrzebę zwiększenia spójności ze standardami europejskimi. To 

są elementarne warunki, by polski samorząd terytorialny  mógł sprostad nowym 

wyzwaniom  i oczekiwaniom jakie niesie proces integracji, regionalizacji i globalizacji. 

W świetle obowiązujących przepisów (Konstytucji i ustaw samorządowych) 

gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ustawa o samorządzie 

gminy określa wprost wielkośd terytorium gminy, ograniczając się do stwierdzenia, że 

                                                 
8 Art. 165-172 Konstytucji RP. 
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terytorium gminy powinno obejmowad obszar możliwie jednorodny pod względem 

osadniczym i przestrzennym, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i 

kulturowe oraz zapewniający zdolnośd do wykonywania zawodu 9 . Tworzenie, 

łączenie, podział i znoszenie gmin, ustalanie ich granic, nazw i siedzib następuje w 

drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po uprzedniej konsultacji z mieszkaocami. 

Gmina na mocy  art. 5 ustawy o samorządzie gminy może tworzyd na swoim terenie 

jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Tworzenie tych jednostek 

powierzono radom. Gmina realizuje  zadania, które nie są wyraźnie zastrzeżone dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadania własne wykonywane są w 

imieniu własnym i na własną odpowiedzialnośd w oparciu o własne środki 

finansowe10. Do zadao własnych gminy zaliczono: 

1. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i 

przyrody oraz gospodarka wodna, 

2. gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego, 

3. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeo sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4. lokalny transport zbiorowy, 

5. ochrona zdrowia, 

6. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuocze, 

7. gminne budownictwo mieszkaniowe, 

8. edukacja publiczna, 

9. kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

10. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, 

11. targowiska i hale targowe, 

12. zieleo gminna i zadrzewienia, 

                                                 
9 Zob. art.15 ust. 2 Konstytucji RP. 
10 Zob. art. 15 ust.2 Konstytucji RP. 
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13. cmentarze gminne, 

14. porządek publiczny i bezpieczeostwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa 

i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tworzeniu warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej, 

18. promocja gminy, 

19. współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

20. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych paostw11. 

Gmina realizowad może zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z 

zakresu organizacji przygotowao i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz 

referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane są na podstawie 

ustaw bądź porozumieo z organami tej administracji. Ustawa gminna w art. 8, ust. 2a 

daje gminie możliwośd wykonywania zadao z zakresu właściwości powiatu oraz z 

zakresu właściwości województwa na podstawie porozumieo z jednostkami tego 

samorządu. Realizując zadania zlecone, gmina korzysta ze środków finansowych 

przekazanych jej przez administrację rządową, chod jak pokazuje praktyka z realizacją 

tych postanowieo związane są niekiedy problemy i kontrowersje.  

Swoje zadania gmina wykonuje za pośrednictwem organów stanowiących i 

wykonawczych. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym w 

wyborach bezpośrednich, powszechnych, równych i tajnych na czteroletnią kadencję. 

                                                 
11 Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.). 
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Jeżeli siedziba rady znajduje się w mieście położonym na terytorium tej rady, 

wówczas nosi ona nazwę rady miejskiej. Ustawowy skład rady to: 

1. radni – liczba ich uzależniona jest od liczby mieszkaoców, 

2. przewodniczący – wybierany ze składu rady bezwzględną większością głosów w 

głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 

3. zastępcy przewodniczącego – od 1 do 3, powoływani w takim samym trybie co 

przewodniczący. 

 Odwołanie przewodniczącego lub jego zastępców może nastąpid na wniosek co 

najmniej ¼ ustawowego składu rady. Uchwała rady w tej sprawie dla uzyskania 

ważności wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady12. Zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie  gminy, w skład 

rady wchodzą radni w liczbie: 

1. 15 radnych – gminy do 20 tys. mieszkaoców, 

2. 21 radnych – gminy do 50 tys. mieszkaoców, 

3. 23 radnych – gminy do 100 tys. mieszkaoców, 

4. 25 radnych – gminy do 200 tys. mieszkaoców. 

 W gminach liczących powyżej 200 tys. mieszkaoców skład rady może byd 

poszerzony o kolejnych 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkaoców, 

nie więcej jednak niż 45 radnych. Tak określona liczba składu rady została 

wprowadzona ustawą z dnia 15 lutego 2002 r.  o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, 

ustawy – Ordynacja wyborcza oraz ustawy o referendum lokalnym13. Liczbę radnych 

zmieniano dwukrotnie: w 2001 r. oraz w 2002 r. Przed nowelizacją z 2001 r. skład 

rady gminy kształtował się następująco: od 15 radnych w gminach do 4 tys. 

mieszkaoców do 45 radnych w gminach do 200 tys. mieszkaoców, a w gminach 

powyżej 200 tys. mieszkaoców skład rady zwiększał się o 5 radnych na każde 

                                                 
12 Art. 19, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
13 Dz.U. z 2002 r., nr 23, poz. 220 z późn. zm. 
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rozpoczęte 100 tys. mieszkaoców, ale ostateczna liczba nie mogła przekroczyd 100 

radnych. 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2001 r. wprowadziła  zmiany dotyczące 

liczby radnych : 

 12 radnych w gminach do 5 tys. mieszkaoców, 

 30 radnych w gminach od 100 tys. do 200 tys. mieszkaoców, 

 na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkaoców 5 radnych, ale nie więcej niż 60 

radnych14. 

Ostateczną liczbę radnych ustalono dopiero na mocy postanowieo wspomnianej 

wcześniej ustawy z 2002 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw stanowi, że w gminach liczących do 20 tys. mieszkaoców 

radnych wybiera się w wyborach większościowych – głosując na poszczególnych 

kandydatów. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkaoców wybory mają 

charakter proporcjonalny – wyborcy głosują na listy, z tym, że w miastach na prawach 

powiatu w podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów 

wyborczych, na które w skali całego miasta oddano co najmniej 5% ważnie oddanych 

głosów15. 

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada obywatel polski, który 

najpóźniej w dniu wyborów kooczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania 

danej rady. Dodatkowy warunek korzystania z czynnego prawa wyborczego został 

zapisany w art. 6 Ordynacji wyborczej. Zgodnie z nim prawo wybierania do rad gminy 

ma obywatel polski wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru 

wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów. Ponadto z czynnego 

                                                 
14 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminy, o samorządzie powiatowym, o 

samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2001, nr 45, poz. 497 z późn. zm.). 
15 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich 

(Dz.U. z 2003 r., nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Dnia 1 sierpnia 20011 roku weszła w życie Ustaw z dnia 5 

stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2001 r. nr 21, poz. 112) określająca nowe zasady, tryb 

zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzenie i warunki ważności wyborów do Parlamentu RP,  do Parlamentu 

Europejskiego w RP oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zasady wyboru władz 

lokalnych będą obowiązywad od następnej kadencji rad, sejmików, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
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prawa wyborczego korzysta także obywatel polski, który został wpisany do stałego 

rejestru wyborców w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo głosowania, jeżeli w 

tym okresie lub w dniu głosowania ukooczył 18 lat16. 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozszerzono krąg osób 

posiadających czynne prawo wyborcze obejmując nim również  obywateli Unii17. 

Zgodnie z art. 6a znowelizowanej Ordynacji wyborczej prawo wybierania do rady 

gminy ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który 

najpóźniej w dniu głosowania kooczy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania 

tej gminy oraz który został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru 

wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów. Prawo wybierania 

posiada także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który został 

wpisany do stałego rejestru wyborców w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo 

głosowania, pod warunkiem, że  najpóźniej w dniu głosowania kooczy 18 lat i stale 

zamieszkuje na obszarze działania danej gminy.  

Czynnego prawa wyborczego pozbawione są następujące grupy osób: 

1. osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

2. osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 

3. osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

4. obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa  

wybierania w paostwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest 

obywatelem. 

 Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje każdej osobie 

posiadającej prawo wybierania do danej rady. Ustawodawca wprowadził jednak 

dodatkowe ograniczenia  zakazu kandydowania na radnych osób karanych za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz wobec osób, w stosunku 

                                                 
16 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruo 2005, s. 124. Także: A. Lipska-

Sondecka, Administracja publiczna w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ku europejskim standardom, 

Bydgoszcz 2011, s. 147. 
17 Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1055). 
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do których zapadł prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w 

sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego18. Z 

biernego prawa wyborczego nie może korzystad  także obywatel Unii Europejskiej, 

niebędący obywatelem polskim, pozbawiony takiego prawa w kraju, którego jest 

obywatelem. Kandydowad można tylko do jednego z organów stanowiących, co 

wyklucza możliwośd startu w wyborach w różnych jednostkach samorządu 

terytorialnego. 

Przed objęciem mandatu  radny ma ustawowy obowiązek złożenia ślubowania 

a odmowa jego złożenia  jest równoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu. W 

wypełnianiu swoich obowiązków, wynikających przede wszystkim z zapisów art. 23 

ustawy gminnej, radny nie jest związany instrukcjami swoich wyborców, a przy 

wypełnianiu zadao musi kierowad się dobrem wspólnoty samorządowej. Jego 

ustawowym obowiązkiem jest uczestniczenie w pracach organów samorządu i 

jednostkach organizacyjnych (np. w komisjach), do których został wybrany. 

Szczególnymi uprawnieniami radnego są: 

1. prawo do diet, 

2. ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych przy 

wypełnianiu funkcji publicznych, 

3. prawo do zwolnienia z pracy zawodowej przez pracodawcę w celu 

umożliwienia brania udziału w pracach organów samorządu, 

4. ochronę stosunku pracy19. 

 Radni nie mogą podejmowad określonego zatrudnienia i prowadzid określonej 

działalności gospodarczej20. Ustawa (art. 25b) zakazuje łączenia mandatu radnego 

gminy z mandatem posła lub senatora,  wykonywaniem funkcji wojewody lub 

wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. 

 Rada funkcjonuje w trybie sesji zwoływanych przez przewodniczącego nie 

rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący i wiceprzewodniczący  w liczbie od 1 do 3 

                                                 
18 Z. Bukowski (i inni), Ustrój samorządu…, s. 127. 
19 H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, s. 215. 
20 Zob.: art. 24a–24 l ustawy gminnej. 
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(art. 19, ust. 1 ustawy gminnej) wybierani są z grona rady bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady.  Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz 

prowadzenie obrad. W ramach rady są powoływane komisje stałe, doraźne oraz 

komisja rewizyjna. Ta ostatnia ma szczególny charakter, bowiem jej podstawowym 

zadaniem jest opiniowanie wykonania budżetu i występowanie do rady gminy z 

wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie, absolutorium wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta). Taki wniosek wymaga  zaopiniowania przez regionalną izbę 

obrachunkową. Komisja rewizyjna może wykonywad także inne zadania w zakresie 

kontroli zlecane jej przez radę. 

Zgodnie z art. 18 ustawy gminnej, stosując zasadę domniemania właściwości 

na rzecz rady, do jej wyłącznej właściwości należą m.in. następujące sprawy: 

1. uchwalanie statutu gminy, 

2. uchwalanie budżetu, 

3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, 

4. ustalanie wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

5. ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, 

6. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. 

 Organem wykonawczym w gminie do 2002 r. był wybierany przez radę 

kolegialny organ – zarząd. W jego skład wchodzili: przewodniczący (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta), jego zastępcy oraz członkowie. Pionierski charakter prac 

samorządu pierwszej kadencji sprzyjał rotacji na stanowiskach przewodniczących 

zarządów21, bowiem wzajemne relacje pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem 

miasta a przewodniczącym rady niejednokrotnie nabierały cech konfliktu. Rada i jej 

przewodniczący posiadali mandat z wyboru, poparcie większości radnych 

reprezentujących społecznośd lokalną. Burmistrz (wójt, prezydent miasta) jako 

przewodniczący samorządu był wybierany przez radę, a jego najważniejszym 

                                                 
21 A.K. Piasecki, Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teoria i praktyka kadencji 1990–2002, Zielona Góra 

2002, s. 235; Także: J. Regulski, Samorząd III RP. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 307–308. 
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zadaniem była realizacja uchwał rady. Jednak, co podkreśla J. Regulski, to burmistrz 

(wójt, prezydent miasta) reprezentował gminę, dysponował jej majątkiem, 

podejmował decyzje administracyjne 22 . Potrzebne były zatem zmiany, które 

doprecyzowałyby pozycję i rolę przewodniczących zarządów gmin, wpływające tym 

samym na poprawę stosunków pomiędzy nimi a przewodniczącymi rad. Pierwsza 

próba w tej kwestii została podjęta w ramach nowelizacji ustawy o samorządzie 29 

września 1995 r. J. Regulski ocenił ją w sposób następujący: Przyczyniła się ona w 

istotny sposób do wzmocnienia wewnętrznego systemu organów samorządowych w 

gminie. Określiła bowiem warunki, w jakich może nastąpid odwołanie burmistrza lub 

zarządu, i wprowadziła procedury uniemożliwiające podejmowanie decyzji w wyniku 

chwilowych emocji. Jednocześnie na radę nałożono obowiązek powołania nowego 

zarządu w okresie jednego miesiąca23. Nowelizacja ta wzmocniła  pod względem 

prawnym, pozycję przewodniczącego zarządu, dała też impuls dla zainteresowanych 

do podjęcia dalszych działao na rzecz wprowadzenia wyborów bezpośrednich 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wprowadzenie wyborów bezpośrednich 

dla organów wykonawczych w gminie miało wzmocnid funkcjonowanie samorządu, 

bowiem wybrany w ten sposób wójt, burmistrz czy prezydent miasta zyskałby silną 

pozycję w strukturze lokalnych organów władzy oraz demokratyczną legitymację do 

jej sprawowania 24 . Dodatkowo wzrost atrakcyjności tego stanowiska, a także 

wieloletnie doświadczenie niektórych przewodniczących zarządów, przyczyniły się do 

tego, że wielu z nich postrzegano w lokalnym (samorządowym) środowisku jako 

liderów25. Swoistą odpowiedzią na te postulaty było uchwalenie  w czerwcu 2002 r. 

ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 26 . 

Wprowadzając wybory bezpośrednie organów wykonawczych na poziomie gminy 

                                                 
22 J. Regulski, Samorządna…, s. 309. 
23 Ustawa z dnia 29 września 1995 roku o zmianie ustawy o samorządzie trytorialnym oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. z 1995r., nr 124, poz. 601). 
24 Zob. A. Lipska-Sondecka, Wójt, burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie? [w:] 

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, pod red. S. Michałowskiego, K. Kud-

Czajkowskiej, Lublin 2008, s. 489. 
25 A.K. Piasecki, Władza w samorządzie…, s. 250–251. 
26 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydenta (Dz.U. z 2002 

r., nr 113, poz. 984 z późn. zm.). 
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wzmocniona została, w sposób istotny ich pozycja  zwłaszcza wobec rady. Odtąd 

władzę wykonawczą w gminie sprawuje monokratyczny organ – wójt, burmistrz, 

prezydent miasta. 

Czynne prawo wyborcze organów wykonawczych przysługuje każdej osobie, 

która posiada prawo wybierania do rady gminy, bierne prawo wyborcze posiadają 

obywatele polscy korzystający z czynnego prawa wyborczego, którzy najpóźniej w 

dniu głosowania ukooczyli 25 rok życia. Od 2006 r. z biernego prawa wyborczego 

może korzystad obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy27. 

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta, kandydat nie musi byd mieszkaocem gminy, na obszarze której zamierza 

kandydowad, przy czym kandydowad można wyłącznie w jednej gminie.  

Wybory organów wykonawczych gminy odbywają się tego samego dnia co 

wybory do organów stanowiących gminy, powiatu i samorządu województwa. Za 

wybranego uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów, a objęcie obowiązków następuje po złożeniu ślubowania. Wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) jako organ wykonawczy realizuje uchwały rady gminy oraz zadania 

wynikające z przepisów prawa. W art. 30 Ustawy o samorządzie gminy czytamy, że do 

zadao wójta w szczególności należy: 

1. przygotowywanie projektów uchwał rady, 

2. określanie sposobu ich wykonywania, 

3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 

4. wykonywanie budżetu, 

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy (miasta), 

7. reprezentowanie gminy (miasta) na zewnątrz, 

8. wydawanie przepisów porządkowych gminy (miasta), 

9. ogłaszanie uchwały budżetowej, 

                                                 
27 Z. Bukowski (i inni), Ustrój samorządu…, s. 133. Zmiana, o której mowa, została wprowadzona ustawą z dnia 8 

lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 

1457). Zob. uwaga zawarta w przypisie 15. 
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10. ogłaszanie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej, 

11. informowanie mieszkaoców o założeniach projektu budżetu, 

12. informowanie mieszkaoców o wykorzystaniu środków budżetowych. 

 Przepisy ustawy o samorządzie gminy stanowią także, że wójt, burmistrz, 

prezydent miasta jest także kierownikiem urzędu gminy (miasta), zwierzchnikiem 

służbowym pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. 

Wójt ( burmistrz, prezydent miasta) opracowuje także plan operacyjny ochrony 

przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, wydaje 

decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej28. 

Wójta, burmistrza, prezydenta miasta można odwoład w drodze referendum, 

które jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do 

głosowania 29 . Nowelizacja z 2006 r. wprowadziła zmianę dotyczącą ważności 

referendum, polegającą na tym, że referendum w sprawie odwołania organu 

pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne, jeśli wzięło w nim udział nie 

mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu.  

Bezpośrednie wybory wójtów ( burmistrzów  prezydentów miast ), na trwałe wpisały 

się do polskiej praktyki samorządowej. Organy wykonawcze gminy, posiadające 

społeczny, obywatelski mandat, coraz lepiej i pewniej radzą sobie w zmieniającej się i 

trudnej rzeczywistości gospodarczej, ale i społecznej. Dziś nie wystarczy już byd tylko 

dobrym politykiem czy skutecznym demagogiem, by dobrze zarządzad gminą, trzeba 

też byd dobrym menedżerem. Wiedza z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 

rachunkowości, pozyskiwania pieniędzy z unijnych źródeł odgrywa kluczową rolę w 

skutecznym zarządzaniu. Umiejętnośd nawiązywania współpracy z innymi 

podmiotami (biznesu, nauki, polityki), otwartośd i elastycznośd działania, zadaniowe 

podejście do rozwiązywania problemów, to jedne z najważniejszych i pożądanych 

cech polskich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O tym, że bezpośrednio 

wybrani wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) radzą sobie coraz lepiej, niech 

                                                 
28 Zob.: A. Lipska-Sondecka, Administracja publiczna w Polsce…, s. 152-153. 
29 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 985, z późn. zm.). 
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świadczy ranking na najlepszych prezydentów polskich miast opublikowany w 

„Newsweek Polska” nr 21/2010 z dnia 23 maja 2010 r. Niekwestionowanym  jego 

zwycięzcą okazał się prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz30. 

Zgodnie z u.o.s.g organami obowiązkowo powoływanymi w każdej gminie są: 

sekretarz, którego głównym zadaniem jest zapewnienie właściwej organizacji pracy 

urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, oraz skarbnik, 

pełniący funkcję głównego księgowego. Aparatem pomocniczym przy wypełnianiu 

zadao przez organy gminy jest urząd gminy ( miasta), zaś organami nadzoru w świetle  

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. są: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie jako 

organy nadzoru ogólnego oraz Regionalne Izby Obrachunkowe jako organy nadzoru 

szczególnego. 

Jednym z  istotnych rozwiązao ustrojowych odnoszących się  do samorządu 

gminy było uchwalenie w listopadzie 2008 r. nowej ustawy o pracownikach 

samorządowych 31 . Zgodnie z art. 1 ustawy w celu zapewnienia zawodowego, 

rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadao publicznych przez samorząd 

terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny 

pracowników samorządowych. Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracowników 

samorządowych zatrudnionych w: 

                                                 
30 Ranking na najlepszych prezydentów miast już po raz drugi przeprowadził „Newsweek Polska”, Z rankingu 

wyłączona została pani H. Gronkiewicz-Waltz, bowiem zdaniem pomysłodawców rankingu, Warszawa powinna 

konkurowad ze stolicami europejskimi. Kandydaci do miana najlepszego prezydenta miasta w Polsce oceniani 

byli według trzech następujących kryteriów: 1. gospodarka miasta – budżet, środki unijne, inwestycje miejskie, 

2. warunki życia mieszkaoców – dostęp do kin, teatrów, boisk, ścieżek rowerowych, 3. indywidualne cechy 

prezydentów – innowacyjnośd, zdolnośd do współpracy, umiejętnośd doboru kompetencyjnej kadry, charyzma. 

Wśród wyróżnionych, oprócz wspominanego prezydenta Wrocławia, znaleźli się także prezydenci: Rzeszowa, 

Krosna, Sopotu, Elbląga, Świnoujścia, Krakowa, Poznania, Gdyni czy Białegostoku. Sylwetki prezydentów zostały 

przedstawione w Newsweek Polska nr 10/2010 z dnia 23 maja 2010 r., s. 44–51. Na temat roli wprowadzenia 

bezpośrednich wyborów organu wykonawczego pisali także: A. Giedrewicz-Niewioska, Bezpośredni wybór 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta – wybrane zagadnienia prawne, „Samorząd Terytorialny”, nr 12/2006, s. 

36–46; R. Budzisz, Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie, „Samorząd 

Terytorialny”, nr 1–2/2007, s. 37–49; B. Dolnicki, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec 

rady gminy, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2/2007, s. 50–58. 
31 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).  

Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.  Zob. także: H. Izdebski, Samorząd terytorialny…,s.256-

270. 
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1. urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, 

2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, 

3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach i 

zakładach budżetowych32.  

Ustawa ta zastąpiła regulację zawartą w ustawie z 22 marca 1990 roku o 

pracownikach samorządowych. Obowiązująca obecnie ustawa o pracownikach 

samorządowych stanowi wyraźnie, że mianowanie nie jest podstawą nawiązania 

stosunku pracy. Ustawodawca wprowadził także nowe stanowiska doradców i 

asystentów oraz obowiązkową służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych. 

Zgodnie z art. 4, ust. 1 pracownikami samorządowymi zatrudnianymi na podstawie 

wyboru są: 

 w urzędzie marszałkowskim – marszałek województwa, wicemarszałkowie, 

pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak 

stanowi, 

 w starostwie powiatowym – starosta, wicestarostowie, pozostali członkowie 

zarządu – jeżeli statut powiatu tak stanowi, 

 w urzędzie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

 w związkach jednostek samorządu terytorialnego – przewodniczący zarządu 

związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi. 

 Na podstawie powołania zatrudniane są osoby na stanowiskach: zastępcy 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, powiatu i województwa, zaś 

na podstawie umowy o pracę pozostali pracownicy samorządowi. 

Nowe  rozwiązania  ustawowe przewidują zawieranie stosunku pracy 

pracownika samorządowego  na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub 

na czas określony. Interesującym rozwiązaniem jest tu okres próbny z jednoczesnym 

odbywaniem służby przygotowawczej. Przewidziano także możliwośd zatrudniania 

                                                 
32 Art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 
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pracowników na zastępstwo, wyłącznie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

pracownika w pracy. Wówczas  pracodawca może zatrudnid innego pracownika na 

podstawie umowy o pracę na czas określony33. Aktualnie obowiązująca  ustawa 

reguluje w szczegółowy sposób szereg innych kwestii pracowniczych, w tym zmianę 

pozycji prawnej sekretarza gminy. W świetle art. 5 sekretarz gminy nie jest już 

zatrudniany na podstawie powołania, tylko na podstawie umowy o pracę. Art. 8, ust. 

1 i 2 regulują czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy 

wójta, burmistrza i prezydenta miasta stwierdzając, że wykonuje je przewodniczący 

rady, zaś jego wynagrodzenie ustala wyłącznie rada na podstawie uchwały34. 

Model ustrojowy samorządu terytorialnego w Polsce na poziomie gminy  jest 

uwarunkowany zasadami konstytucyjnymi i europejskimi, wynikającymi między 

innymi z  Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Znaczna liczba nowelizacji ustawy 

o samorządzie gminy świadczyd może o tym, że samorząd nie jest strukturą, która 

osiągnęła trwałą postad stosownie do warunków. Daleka jestem od stwierdzenia, że 

twórcy  poszczególnych zmian ustrojowych działali doraźnie, czasami może 

partykularnie, realizując interesy bądź postulaty określonych środowisk politycznych. 

Trudno jednak oprzed się wrażeniu, że niektóre z wprowadzonych zmian noszą takie 

właśnie cechy, np. zróżnicowana i upartyjniona samorządowa ordynacja wyborcza. 

Dobrze skonstruowane ramy prawne mogą oczywiście pomóc w prawidłowym 

funkcjonowaniu ustroju samorządu, ale o jego rzeczywistej sile i roli świadczy nie 

tylko model ustrojowy, ale przede wszystkim rzeczywista zdolnośd mieszkaoców do 

kierowania swoimi sprawami. Jednym z największych wyzwao a zarazem barier 

rozwoju lokalnej demokracji jest ciągły, mimo upływu 20 lat, jest niski poziom  

zaufania lokalnej społeczności do władz samorządowych, a powszechna niechęd do 

przeprowadzania konsultacji społecznych skutkuje tym, że  społeczeostwo polskie 

należy do grupy najmniej aktywnych obywatelsko społeczeostw w Europie35.  

                                                 
33 A. Lipska-Sondecka, Administracja publiczna w Polsce…, s.187-189. 
34 Zob.: H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, s. 261. 
35 Zob.: J.  Czapioski, Diagnoza społeczna 2009 r., Warszawa 2009. 
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Prof. K. Skarżyoska dodaje, że przedstawiciele naszej lokalnej władzy częściej chcą 

rządzid niż współzarządzad z mieszkaocami, koordynując w ten sposób ich 

obywatelską aktywnośd 36 . Nie można ignorowad też tego, że sami obywatele, 

niechętnie włączają się w życie samorządowej wspólnoty, a dośd niski poziom wiedzy 

o samorządach sprawia, że większośd polskiego społeczeostwa po prostu nie wie dla 

kogo jest samorząd. Jak stwierdza prof. K. Skarżyoska, lokalni samorządowcy zbyt 

rzadko idą do ludzi, by rozmawiad z nimi o wspólnych sprawach37. Ułomnośd kultury 

politycznej polskiego społeczeostwa odziedziczona po „realnym socjalizmie” daje o 

sobie znad zbyt długo. Szansą na  pozytywne zmiany w tym zakresie przynieśd może 

rozwój aktywnych struktur społeczeostwa, bo tylko takie struktury są w stanie 

włączyd się w kształtowanie nowoczesnych form demokracji, przede wszystkim na 

poziomie lokalnym. 

 

Niemcy 

Ustrój federalny Niemiec wpłynął na ukształtowanie o wiele bardziej złożonej 

struktury administracji publicznej niż w Polsce i innych paostwach unitarnych. Ustawa 

Zasadnicza z 1949 r. stanowi, że Niemcy są republiką, paostwem demokratycznym, 

federalnym, prawnym i socjalnym. Konstrukcja paostwa federalnego oparta jest na 

występowaniu dwóch poziomów o charakterze paostwowym: federacji (Bund) i 

krajów związkowych (Länder), podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej między federację i kraje według zasady mówiącej, iż administracja 

krajowa posiada uprawnienia i kompetencje wszędzie tam, gdzie nie zostały one 

przyznane administracji federalnej, pierwszeostwa prawa federalnego przed prawem 

krajowym oraz federalnej struktury finansów38. 

Kwestie dotyczące samorządu terytorialnego Ustawa Zasadnicza traktuje dośd 

ogólnikowo, powierzając swobodę kształtowania spraw lokalnych poszczególnym 

                                                 
36 K. Skarżyoska, Między paostwem a obywatelem, „Newsweek Polska”, nr 10/2010 z 23 maja 2010 r., s. 52–53. 
37 Tamże. 
38  B. Becker, J.W. Tkaczyoski, Federalna konstrukcja administracji na przykładzie Niemiec, USA i Unii 

Europejskiej, „Samorząd Terytorialny”, nr 11/1997, s. 47–48. 
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landom. W praktyce oznacza to, że każdy kraj związkowy posiada ustawowe prawo do 

samodzielnego kształtowania modelu ustrojowego samorządu.  

Każdy z landów posiada władzę ustawodawczą, wykonawczą, wymiar 

sprawiedliwości, własną konstytucję, co przekłada się na swoistą suwerennośd 

każdego z krajów. Podział uprawnieo pomiędzy federację a kraje związkowe opiera 

się na zasadzie domniemania kompetencji na korzyśd krajów. Kraje związkowe 

realizują zadania o charakterze własnym i zleconym z zakresu administracji 

federalnej. Pomimo że każdy land posiada swoją konstytucję, na mocy której 

kształtuje własny wewnętrzny ustrój administracyjny, można wskazad pewne wspólne 

dla wszystkich landów zasady strukturalne: 

 w każdym landzie funkcjonują organy o właściwościach ogólnych, które 

realizują szeroki zakres zadao i w odniesieniu do których obowiązuje zasada 

domniemania kompetencji; 

 trójszczeblowa organizacja administracji krajowej: 

o szczebel wyższy – rząd krajowy bądź minister, 

o szczebel pośredni – prezydent rejencji, 

o szczebel niższy – starosta39. 

Od powyższych zasad wyjątek stanowią: Berlin, Brema, Hamburg, które jako tzw. 

miasta–kraje wypełniają zadania kraju związkowego i miasta. W dwóch landach 

Szlezwiku-Holsztynie oraz w Kraju Saary, nie występuje szczebel pośredni.  

                                                 
39 Zob. A. Lipska-Sondecka, Niemcy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica“, s. 

158. 
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Rysunek 1. Struktura terytorialna paostwa niemieckiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podobnie jak w innych paostwach, również i w Niemczech gmina jest 

najmniejszą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego występującą w każdym 

landzie. Zróżnicowanie między gminami związane jest z ich wielkością oraz wiejskim 

lub miejskim charakterem, a na ich  pozycję ustrojową istotny wpływ wywarła także 

sama  historia tego paostwa. Różnorodnośd  gmin wynika przede wszystkim z  liczby  

ich mieszkaoców. W poszczególnych krajach wielkości graniczne są różne, np. dla 

Badenii-Wirtembergii jest liczba 10 000 mieszkaoców, dla Kraju Saary 20 000, a dla 

Szlezwika-Holsztyna – 5 000 mieszkaoców. 

Prawo do regulowania wewnętrznego ustroju gmin leży w gestii krajów 

związkowych, co powoduje różnorodnośd rozwiązao. Jednym z fundamentalnych 

założeo jest zasada  przedstawicielskiego wykonywania władzy w gminie40.  

                                                 
40 Zob.: K. Miaskowska-Daszkiewicz, J. Kowalik, Samorząd terytorialny w Niemczech, w: Samorząd terytorialny w 
Europie Zachodniej, pod. Red. L. Rajcy, Warszawa 2010, s. 132-133.  Zob. także: Gemeindeordnung fur 
Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO ) in der Fassung  vom 28. Februar 2003, www.gesetze-
rechtsprechung.sh.juris.de, 30. 10.2011; Gemeideordnung fur das Land Sachsen-Anhalt ( Gemeindeordnung – 
GO LSA ) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 10. August 2009, www.landesrecht.sachsen-anhalt.de,  
30. 10. 2011. 
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http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/
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Warunkiem posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego jest 

legitymowanie się obywatelstwem niemieckim lub obywatelstwem jednego z paostw 

członkowskich Unii Europejskiej. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu 

obywatelowi, który ukooczył 18 rok życia i co najmniej od trzech miesięcy mieszka na 

terenie danej gminy. W niektórych landach niemieckich dla posiadania czynnego 

prawa wyborczego wystarczy mied ukooczone 16 lat, np.: w Saksonii-Anhalt, 

Szlezwiku-Holsztynie, Dolnej Saksonii, Meklemburgii czy Nadrenii-Westfalii 41 . 

Kadencja organów wybieralnych jest różna w poszczególnych landach. Zasadą jest 

kadencja czteroletnia, oprócz Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu, Północnej 

Nadrenii-Westfalii, gdzie kadencja wynosi 5 lat, a w Bawarii nawet 6, przy czym w tym 

ostatnim kraju co pół kadencji (czyli co 3 lata) zmienia się połowa składu osobowego 

tego organu42.  

Różny jest także system wybierania radnych. W Hesji, Nadrenii-Palatynacie 

oraz Saarze występuje system proporcjonalny zwany także czystym, którego 

szczególną odmianą jest głosowanie na listy partyjne, a nie na kandydatów. System 

ten nazywa się Blockwahlsystem. W Badenii-Wirtembergii, Bawarii stosuje się system 

kumulowany: każdy z wyborców ma tyle głosów, ilu wybieranych jest radnych i może 

maksymalnie „skumulowad” na jednym z kandydatów do 3 głosów. Drugim sposobem 

wybierania radnych, który stosuje się także w Badenii-Wirtembergii, jest system 

panaszerowany, polegający na możliwości przyznawania głosów kandydatom z 

różnych list, co prowadzi do tworzenia własnych list  kandydatów. W Północnej 

Nadrenii-Westfalii występuje system mieszany: 50% kandydatów pochodzi z wybo-

rów proporcjonalnych, drugie 50% z wyborów większościowych. Szczególną odmianą 

tego systemu jest system personalno-proporcjonalny stosowany w Szlezwiku-

Holsztynie.  

Liczba radnych  zależy od liczby mieszkaoców danej gminy. Na przykład dla 

Nadrenii-Palatynatu zaczyna się od stopnia gmin do 300 mieszkaoców – 5 radnych, 

                                                 
41 Tamże. 
42 Przykładowo zob.: Gemeindeordnung fur Baden-Wurtemberg (Gemeindeordnung – GemO ) in der Fassung 
vom . 24  Juli 2000, www.landesrecht-bw.de, 30.10.2011. 

http://www.landesrecht-bw.de/


78 

 

dla Dolnej Saksonii do 500 mieszkaoców – 7 radnych, dla Kraju Saary dla gmin 

liczących do 10 000 mieszkaoców – 27 radnych, a dla Szlezwika-Holsztyna od 20 000 

mieszkaoców – 6 radnych.  

Prace rady gminy mają charakter kolegialny i sesyjny, dlatego znaczna częśd 

uprawnieo rady realizowana jest w praktyce przez specjalne komisje. W Dolnej 

Saksonii funkcjonuje komisja administracyjna, która ma charakter prezydium rady, w 

Sarze np. powołuje się komisję finansową, rewizyjną oraz  komisję do spraw 

osobowych. Niektórzy autorzy w działalności tych komisji upatrują sposobu 

przełamania podstawowej słabości ciał kolegialnych pochodzących z wyboru, głównie 

braku fachowości. Jest to element coraz bardziej widoczny nie tylko w samorządzie 

niemieckim, ale również w innych typach samorządów europejskich. Dlatego też, aby 

zapobiec niedostatkowi fachowości organów samorządowych, wprowadzono próby 

profesjonalizacji działania rad, np. w Nadrenii-Palatynacie włączono do składu 

osobowego komisji, obywateli gmin spoza rady, którzy reprezentują określone 

dziedziny wiedzy oraz praktyczną znajomośd działalności komunalnej. 

Do właściwości organów stanowiąco-kontrolnych gminy należą wszystkie 

sprawy o istotnym znaczeniu, np.: uchwalanie prawa miejscowego, uchwalanie 

podatków i opłat lokalnych, organizowanie prac komisji43. 

Struktura organów wykonawczych gminy jest zróżnicowana podobnie jak 

organów przedstawicielskich. Stąd bierze się  rozróżnienie ustawowe i stosowane w 

praktyce:  na burmistrzów gmin mniejszych, nadburmistrzów gmin większych, 

zwłaszcza miejskich. W Hesji, Szlezwiku-Holsztynie, Nadrenii-Palatynacie występuje 

także organ kolegialny o doradczych uprawnieniach. W Dolnej Saksonii i Płn. 

Nadrenii-Westfalii administrację gminną reprezentują dyrektorzy gmin bądź 

dyrektorzy miast. W małych gminach sprawowanie funkcji burmistrza jest honorowe.  

Kandydat na to stanowisko nie musi byd stałym mieszkaocem gminy, jednak 

obowiązuje zasada 6-miesięcznego domicylu przed wyborami. Warunkiem 

kandydowania jest także posiadanie obywatelstwa niemieckiego bądź jednego z 

                                                 
43 A. Lipska-Sondecka, Niemcy…, s. 162–163. 
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paostw członkowskich Wspólnoty. W Bawarii i Saksonii bierne prawo wyborcze 

posiadają wyłącznie obywatele niemieccy. W tych landach kandydat na burmistrza 

musi mied ukooczone 25 lat, ale nie więcej niż 65, a jego kadencja wynosi od 5 do 8 

lat w zależności od regulacji wynikających z poszczególnych ordynacji gminnych44. 

Na pozycję burmistrza istotny wpływ ma sprawowanie przez niego 

jednocześnie funkcji kierującego administracją gminy oraz w większości krajów 

przewodniczenie radzie gminnej. W Dolnej Saksonii i Płn. Nadrenii-Westfalii burmistrz 

przewodniczy radzie, a administracja kierowana jest przez dyrektora gminy bądź 

miasta. W Hesji i w Szlezwiku-Holsztynie burmistrz przewodniczy także organom 

kolegialnym administracji gminnej – magistratom45.  

Pełnienie dwóch funkcji przez jedną osobę postrzegane jest z jednej strony, 

jako szansa na zapewnienie spójności polityki komunalnej, z drugiej – rodzi możliwośd 

dominacji organów administracji nad organami rady. W latach dziewięddziesiątych 

ubiegłego wieku  rozszerzono zasięg wyborów bezpośrednich monokratycznych 

organów wykonawczych i obecnie w większości landów burmistrzowie wybierani są 

bezpośrednio. W wyniku zmian prawodawczych w latach 90-tych XX wieku w 

praktyce przestał istnied tzw. model północnoniemiecki, a wiodący stał się model 

południowoniemiecki. Dla miast liczących ponad 300 tys. mieszkaoców funkcjonuje 

model zwany „stuttgarckim” (dualistyczny, południowoniemiecki). W modelu tym 

nadburmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym, kierownikiem 

administracji, przewodniczącym rady miejskiej z prawem głosu, posiada również 

własne ustawowe kompetencje. Wybory do rady oraz wybory nadburmistrza są 

bezpośrednie, odbywają się niezależnie, w różnym czasie, a kadencja nadburmistrza 

(8 lat) jest dłuższa od kadencji rady (5 lat), co ma zapewnid kontynuację polityki 

komunalnej. Przykład ten pokazuje, że w Niemczech , podobnie jak  w innych 

paostwach, nadal poszukuje najbardziej efektywnego i sprawnego modelu 

zarządzania. Decyzja ustawodawcy o wprowadzeniu bezpośrednich wyborów 

                                                 
44 Przykładowo: Gemeindeordnung fur der Freiestaat Bayern (Gemeindeordnung – GO ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998, www.gesetze-bayern.de, 27.11.2011. 
45 Zob. A. Lipska-Sondecka, Niemcy…, s. 163 i powoływana tam literatura. 

http://www.gesetze-bayern.de/
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nadburmistrzów z całą pewnością ma służyd lepszemu zabezpieczeniu potrzeb 

społeczności, nie zaś partykularnym interesom określonej partii politycznej. 

Referendum może byd przeprowadzone na wniosek rady gminy wówczas, gdy 

wniosek jest podjęty większością 2/3 głosów, bądź też na żądanie mieszkaoców 

gminy, ale dopiero wtedy, kiedy podpisany zostanie przez co najmniej 15% ogółu 

mieszkaoców. Referendum może dotyczyd wszelkich spraw gminy, z wyjątkiem zadao 

zleconych, kwestii wewnętrznej organizacji administracji gminnej, budżetu gminy, 

planów gospodarczych, opłat, wynagrodzeo. Nie może dotyczyd sytuacji prawnej 

radnych, burmistrza, urzędników gminnych. Rozstrzygnięcia podjęte w referendum 

posiadają moc prawną, równą uchwale rady. Lokalna demokracja bezpośrednia może 

przybrad jeszcze inne formy, np.: wniosek mieszkaoców,  „życzenie” obywateli czy 

godzinę na pytania mieszkaoców46. 

Podobnie jak w innych paostwach, także w Niemczech  gminy realizują dwa 

rodzaje zadao: własne i zlecone. Do zadao własnych o obowiązkowym charakterze 

zaliczamy m.in.: opiekę socjalną, opiekę nad młodzieżą, szkolnictwo podstawowe, 

budowę i utrzymanie dróg, zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, 

ochronę przeciwpożarową. Zadania własne gminy, ale o charakterze dobrowolnym, to 

np. zakładanie i utrzymanie szpitali, domów dziecka, przedsiębiorstw użyteczności 

publicznej. Do zadao powierzonych z zakresu administracji paostwowej zaliczyd 

można np. sprawy meldunkowe, obronę cywilną, nadzór budowlany47. Realizowanie 

zadao spoczywających na gminie nie jest wykonywane przez każdą gminę w 

jednakowym zakresie. Zgodnie z ustawodawstwem przyjętym w danym kraju 

związkowym praktyczna realizacja zadao zależy od rzeczywistej kondycji finansowej, 

kadrowej i technicznej gminy. Jeśli gmina niemiecka nie posiada odpowiedniego 

zaplecza, by móc wykonad nałożone nao zadania, może nawiązad w tym celu 

współpracę z innymi jednostkami bądź przystąpid do istniejącej już formy współpracy. 

Wówczas następuje przeniesienie zadao na ponadgminną instytucję samorządową48. 

                                                 
46 M. Jędrzejczak, Wyborcze doświadczenia, ,,Wspólnota’’ 2004, nr 1. 
47 Zob. A. Lipska-Sondecka, Niemcy…, s. 166. 
48 M. Ofiarska, Publicznoprawne formy współpracy gmin w RFN, „Samorząd Terytorialny”, 2002/6, s. 31–39. 



81 

 

Przykład rozwiązao niemieckich zaświadcza, że samorząd nie jest 

samonapędzającym się mechanizmem. Jak każdy mechanizm potrzebuje sprawnego i 

kompetentnego kierownictwa.  Model prawnoustrojowy samorządu powinien i musi 

się zmieniad, bo tylko w ten sposób może stad się kompatybilny wobec aktualnych  

potrzeb lokalnych społeczności. Zatem wszelkie zmiany i modyfikowanie modelu 

ustrojowego samorządu terytorialnego należy uznad za właściwe, pod warunkiem że 

będą one adekwatne do bieżącej sytuacji, w której funkcjonują podmioty 

samorządowe. Reformy ustroju gminy w Niemczech są zgodne z ogólnym kierunkiem 

przeobrażeo ustrojów samorządowych w  paostwach europejskich. Zmiany w stylu 

zarządzania poprzez wprowadzenie bezpośrednich wyborów organów władzy 

wykonawczej w gminach, wykorzystywanie narzędzi nowego zarządzania publicznego 

przyczynid się ma do sprawniejszego i efektywniejszego zaspokajania potrzeb 

publicznych. Zwiększenie partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji 

poprzez korzystanie z nowych, innowacyjnych narzędzi demokracji ( w Niemczech 

tzw. komórki planowania) przyczynia się  do pogłębienia zaangażowania obywateli w 

lokalne życie polityczne. Rozwój wolnego rynku i pojawienie się podmiotów 

świadczących usługi z zakresu użyteczności publicznej  zmusiło gminy niemieckie do 

zwiększenia między nimi kooperacji i współpracy. Poszukiwanie optymalnego  modelu 

ustrojowego gminy niemieckiej przyczyniło się do powstania rozwiązao mogących 

posłużyd jako wzorzec ustrojowy dla innych paostw ( model „stuttgarcki”). W Polsce 

znaczna liczba nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym świadczyd może o tym, że 

skoro  samorząd służy lokalnej społeczności, to powinien się zmieniad, ewoluowad i 

przeobrażad, stosownie do zmieniających się warunków w otoczeniu społecznym. I to 

jest aspekt pozytywny  tak wielu nowelizacji. W innych paostwach europejskich, w 

tym w Niemczech, samorząd tez jest reformowany.  Z drugiej strony liczba nowelizacji 

ustawy o samorządzie gminy może rodzic niebezpieczeostwo traktowania samorządu 

jako narzędzia do realizacji partykularnych interesów politycznych, czego dowodzi 

analiza obowiązującej jeszcze upolitycznionej samorządowej ordynacji wyborczej.  

Reformy ustroju polskiej gminy skoncentrowane głównie na  lokalnych organach 
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władzy nie uwzględniają najważniejszego czynnika przesądzającego o sprawności 

modelu ustrojowego – mieszkaoców danej wspólnoty. Od tego czy mieszkaocy będą 

mieli rzeczywistą zdolnośd i możliwośd współuczestnictwa w procesie podejmowania 

decyzji dotyczących ich codziennego życia i rozwiązywania ich rzeczywistych 

problemów zależy nie tylko funkcjonalnośd gminy czy miasta, ale także jej miejsce w 

tworzeniu się sieci zarządzania wielopodmiotowego.  Członkowie lokalnych władz 

powinni mied świadomośd, ze są  po to, by współzarządzad, koordynowad aktywnośd 

mieszkaoców, włączad ich w sprawy gminy czy miasta.  Oznacza to, że najważniejsze 

zmiany dotyczyd powinny zwiększenia partycypacji obywatelskiej. W tym zakresie 

należy jak najszerzej korzystad z doświadczeo  naszych zachodnich sąsiadów. 

 

Agnieszka Lipska-Sondecka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Koszalioskiej 

Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych 

 

Abstrakt 

Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku to z pewnością ogromny 

sukces ówczesnych władz ale także całego społeczeostwa. Po wielu latach 

funkcjonowania w paostwie z którym się nie utożsamiali, otrzymali ważne narzędzie 

dzięki któremu mogli współkształtowad miejsce w którym żyją i pracują.  

Możliwośd współzarządzania sprawami wynikającymi z życia zbiorowego społeczności 

pozwoliła na upodmiotowienie najważniejszego czynnika sprawczego samorządu – 

lokalnych społeczności. Reforma samorządowa przez wielu badaczy (prawników, 

ekonomistów, socjologów, politologów) określana jest jako najbardziej pożądana, 

zapoczątkowała bowiem w Polsce budowę struktur paostwa demokratycznego i 

podstaw społeczeostwa obywatelskiego. Dziś trudno byłoby wyobrazid sobie 

funkcjonowanie naszego paostwa i społeczeostwa bez instytucji samorządu 

terytorialnego. 

Podstawową a zarazem najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego  w Polsce i w 

Niemczech jest gmina. W Polsce samorząd na szczeblu gminy powołano na mocy 



83 

 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. Od tego czasu do chwili obecnej ustawa 

nowelizowana była ponad pięddziesiąt razy. Jest to wyraźny sygnał dotyczący 

konieczności potrzeby refleksji nad zapoczątkowaniem całościowych zmian, tak, by 

były one adekwatne do bieżącej sytuacji, w której funkcjonują podmioty 

samorządowe. Samorząd jest instytucja dynamiczną, ewoluuje, reformuje się, 

przeobraża także w innych paostwach. To pozytywny aspekt, ponieważ najważniejszą 

powinnością samorządu jest służyd lokalnej społeczności. Zmiany są konieczne, 

wskazane i właściwe tylko wówczas jeśli uwzględnią nowe wyzwania i oczekiwania, 

eliminując mankamenty dotychczasowych rozwiązao. 

 

REFORM OF THE COMMUNE SYSTEM IN POLAND CONCERNING GERMAN 

SOLUTIONS 

Abstract: 

The reconstruction of local government in Poland after 1989 is certainly  

a huge success of authorities and the entire society. After many years of functioning 

in the country which they did not identify with they received an important tool that 

enabled them to co-shape the place in which they lived and worked. The possibility of 

co-management the issues arising from the life of the community enabled the 

government's most important causative factor - local communities. The reform of 

local government is defined by many researchers (lawyers, economists, sociologists, 

political scientists) as the most desirable. It launched the construction of structures 

and foundations of a democratic civil society in Poland. Today it would be difficult to 

imagine the functioning of our state and society without the institutions of local 

government. 

The basic and also the smallest unit of local government in Poland and Germany is 

the municipality. In Poland, the government at municipal level was established under 

the Act of 8th of March in 1990. From that time until now it has been amended more 

than fifty times. This is a clear signal for the need for reflection on the initiation of 

comprehensive changes which would be relevant to the current situation in which 
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local units operate. Local government is a dynamic institution which evolves, reforms 

itself but also transforms in other states. This is a positive aspect because the most 

important duty of government is to serve the local community. Changes are 

necessary, desirable and appropriate only if they take into account new challenges 

and expectations, eliminating the drawbacks of previous solutions. 




