Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie
sprawy o zasięgu lokalnym, które – zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie
gminnym – mogą się przysłużyć „zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”.
Nawet jeśli prawo wyraźnie nie nakazuje gminom podejmowania określonych działań
czy rozwiązywania konkretnych problemów, władze gminy nie mogą tego traktować
jako wymówki dla swojej bierności. Gmina powinna aktywnie rozwiązywać problemy
mieszkańców! Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust.
1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Celem działań podejmowanych przez gminę powinno być zaspokajanie konkretnych
potrzeb danej wspólnoty samorządowej.
Powiat został utworzony, aby zarządzać usługami publicznymi, z którymi nie
poradziłyby sobie gminy, szczególnie mniejsze. Dlatego też powiat ponosi
odpowiedzialność za zarządzanie szpitalami, prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych,
urzędów pracy czy sprawy geodezji. Warto przy tym pamiętać, że wszystkie szczeble
samorządu są od siebie niezależne, i tak np. powiat nie jest nadrzędny w stosunku do
gmin.
Najważniejszym zadaniem województwa jest wspieranie rozwoju całego regionu.
W tym celu sejmik przyjmuje strategie opisujące plany rozwoju województwa. Jego
znaczenie jest ogromne, bo na realizację strategii przekazywane są fundusze europejskie.
W latach 2014-2020 samorządy województw rozdzielą prawie 60 procent wszystkich
przypadających Polsce środków z funduszy UE. Będą mogły się o nie starać zarówno
gminy, jak powiaty i podmioty prywatne.
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GŁÓWNA MISJA: planowanie i wspieranie rozwoju
regionu m.in. poprzez wykorzystanie funduszy
europejskich
ORGANY: sejmik województwa (wybieralny), zarząd
województwa z marszałkiem na czele (składający się
z 5 osób wybieranych przez sejmik)
GŁÓWNA MISJA: zapewnienie usług publicznych,
których skala przekracza możliwości gminy,
np. ochrona zdrowia, szkoły ponadgimnazjalne,
bezpieczeństwo publiczne
ORGANY: rada powiatu (wybieralna), zarząd powiatu
ze starostą na czele (od 3 do 5 osób wybieranych
przez radę)
GŁÓWNA MISJA: zapewnienie podstawowych usług
publicznych – samorząd „pierwszego kontaktu”
ORGANY: rada gminy i wójt, burmistrz, prezydent
miasta (organy wybieralne)

Szczególną rolę pełnią jednostki pomocnicze gmin, do których należą m.in. sołectwa
tworzone na obszarach wiejskich oraz dzielnice, osiedla czy okręgi wyodrębniane
w miastach. Powoływanie jednostek pomocniczych należy do kompetencji rad
gmin, które nadają również statuty jednostkom pomocniczym. Rola właściwie
skonstruowanych i aktualnych statutów sołectw czy osiedli jest kluczowa dla
funkcjonowania tych jednostek.

Samych sołectw mamy obecnie w kraju ponad 40 tysięcy a popularność ruchów
miejskich czy aktywność grup nieformalnych w miastach przekłada się na renesans
jednostek pomocniczych.
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania jednostkami
pomocniczymi również ze strony samych mieszkańców. Rola jednostek pomocniczych
jest coraz większa, głównie za sprawą osób angażujących się w funkcjonowanie
samorządu pomocniczego i na nowo określających zadania tego samorządu. Już teraz
rady gmin mogą przekazywać jednostkom pomocniczym wiele zadań do realizacji,
a mieszkańcy sołectw czy osiedli domagają się egzekwowania przysługujących tym
jednostkom uprawnień chociażby dotyczących dysponowania mieniem gminnym czy
konsultowania różnych polityk publicznych na poziomie lokalnym.
Współcześnie o jednostkach pomocniczych najczęściej można usłyszeć w kontekście
budżetu obywatelskiego w formie funduszu sołeckiego bądź budżetu obywatelskiego
opartego na zasadach konsultacji społecznych, organizowanych właśnie w oparciu
o strukturę jednostek pomocniczych. Współcześnie o jednostkach pomocniczych najczęściej
można usłyszeć w kontekście funduszu sołeckiego.
Struktura jednostki pomocniczej zbliżona jest do struktury gminy. Takie jednostki
posiadają swój organ stanowiący, odpowiednik rady gminy, którym w sołectwach jest
zebranie wiejskie a w osiedlach zebranie mieszkańców bądź rada osiedla. Funkcjonuje
w nich również odpowiednik wójta, burmistrza czy prezydenta, jakim w sołectwach
jest sołtys a w osiedlach zarząd osiedla. Ich uprawnienia uregulowane są w ustawie
o samorządzie gminnym oraz w prawie lokalnym.

USŁUGI KOMUNALNE
Czy nieruchomości na terenie gminy są podłączone do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej? Czy autobusy komunikacji miejskiej są nowoczesne, dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych i jeżdżą zgodnie z rozkładem? Czy osoby
o najniższych dochodach mają szansę na uzyskanie mieszkania komunalnego?
Jak realizowana jest polityka gminy w zakresie transportu? Wreszcie czy śmieci są
wywożone regularnie i poddawane recyklingowi?
Za te wszystkie sprawy odpowiadają władze gminy, czyli wójt, burmistrz bądź
prezydent miasta. To na nich ciąży obowiązek zapewnienia usług komunalnych:
dostarczenie wody, ciepła, zorganizowanie transportu publicznego, odbioru odpadów,
utrzymania dróg gminnych, parków, skwerów i obiektów rekreacyjnych. Katalog
tych zadań jest bardzo szeroki, co jednak nie oznacza, że wszystkie muszą zostać
zrealizowane na jednakowym poziomie.
Gmina zarządza przedsiębiorstwami zajmującymi się zapewnieniem usług komunalnych.
Posiada również udziały w spółkach komunalnych, organizujeprzetargi w których wyłania
prywatne firmy, zajmujące się np. odbieraniem odpadów od mieszkańców czy remontami
lokalnych dróg. Jakość usług komunalnych zależy przede wszystkim od polityki samorządu
oraz od pieniędzy, jakie gmina ma do dyspozycji. Wielkość budżetu gminy zależy przede
wszystkim od tego, jak zamożni są jej mieszkańcy i jak rozwiniętajest jej gospodarka.
Na konto gminy wpływa bowiem prawie 40 procent dochodów pozyskiwanych z podatku
dochodowego od osób fizycznych, czyli z PIT i blisko 7 procent dochodów z podatku
dochodowego od firm,czyli z CIT. Im więcej jest w gminie mieszkańców, a tym samym
podatników, tymwiększe są wpływy do budżetu i naansowe możliwości zapewnienia
wysokiej jakości usług publicznych. Warto przy tym pamiętać, że przy ograniczonych
zasobach, a w takiej sytuacji znajdują się obecnie praktycznie wszystkie samorządy, dobre
zarządzanie instytucjami gminnymi oraz spółkami komunalnymi czy zakładami
budżetowymi oraz aktywność władz w długofalowym kształtowaniu polityki gminnej,
może pozytywnie wpłynąć na jakość usług świadczonych mieszkańcom.

Wspieranie kultury należy do zadań własnych samorządów wszystkich szczebli.
Samorządy powinny realizować zadania w tym zakresie przez prowadzenie spójnej
polityki kulturalnej opartej m.in. na czytelnym dla mieszkańców systemie oceny
jakości funkcjonowania instytucji kultury takich jak muzea, teatry, domy kultury
i biblioteki. Samorządowe instytucje kultury np. gminne ośrodki kultury są
niezależnymi podmiotami publicznymi, o których podmiotowości traktują jednak
decyzje władz samorządu, uchwały rady lub sejmiku. Najwięcej instytucji kultury
prowadzonych jest właśnie przez gminy. Samorządy wojewódzkie zazwyczaj
Bardzo ważną rolę w lokalnym życiu kulturalnym odgrywają organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. Przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie przewidują, że samorządy mogą powierzać organizacjom
pozarządowym m.in. zadania publiczne w sferze kultury na podstawie umowy
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Wyłaniane w takich konkursach
owanie konkretnych
przedsięwzięć np. imprez kulturalnych, wystaw, warsztatów itd.
Również coraz więcej samorządów włącza mieszkańców w tworzenie polityk
kulturalnych w oparciu o działania partycypacyjne.

Samorząd gminny i powiatowy ma ograniczony wpływ na warunki prowadzenia
biznesu na swoim terenie. Mimo to lokalne władze posiadają instrumenty
przyczyniające się do tworzenia przyjaznych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej. Powinny one dbać o dobre przygotowanie terenów inwestycji,
w tym o połączenie z ważnymi węzłami komunikacyjnymi, przyłączenie do sieci
wodociągowych czy energetycznych. Gmina może także przyznawać ulgi w podatkach
lokalnych, np. w podatku od nieruchomości, aby zachęcić do inwestowania.
Może również wykorzystywać lokale komunalne i wynajmować je na specjalnych
warunkach przedsiębiorcom, zajmującym się szczególnie wartościową działalnością,
zapewniającym miejsca pracy dużej grupie mieszkańców. Innym sposobem
przyciągnięcia inwestorów jest zadbanie o odpowiednią jakość ob
w urzędzie gminy.
Samorząd powiatowy odpowiada za aktywną politykę przeciwdziałania bezrobociu.
Zarządza powiatowymi urzędami pracy, których rolą jest organizowanie
ółpraca
z pracodawcami. Aktualnie system przeciwdziałania bezrobociu podlega daleko
idącym zmianom, mającym z jednej strony ułatwić dostęp do pośrednictwa pracy.
Wojewódzkie urzędy pracy podległe samorządowi regionalnemu odpowiadają za
badania rynku pracy, prowadzenie rejestru agencji pośrednictwa pracy czy łagodzenie
skutków zwolnień grupowych.
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Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych (np. szkoły, domu kultury, biblioteki, ośrodka
pomocy społecznej, przedszkola) oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, osiedla,
dzielnicy). Do rady gminy można składać skargi na działalność wójta gminy. Rada
zobowiązana jest rozpatrzyć taką skargę i podjąć uchwałę o jej przyjęciu bądź odrzuceniu.
Przewodniczący rady gminy, w zależności od procedury przyjętej w samorządzie
może skierować skargę do komisji. Komisją właściwą do badania zasadności zarzutów
poruszonych w skardze zazwyczaj jest komisja rewizyjna.
Rada gminy sprawuje funkcję kontrolną za pośrednictwem komisji rewizyjnej.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego
i wiceprzewodniczących rady. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy.
Do dobrego obyczaju należy, aby przewodniczący komisji rewizyjnej nie pochodził
z komitetu posiadającego większość w radzie gminy bądź stanowiącego bezpośrednie
zaplecze polityczne wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. W takiej sytuacji
sprawowanie realnej kontroli nad władzami gminy może budzić uzasadnione pytania
o wiarygodność prac komisji.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy
z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie wójtowi absolutorium. Wniosek w sprawie
absolutorium musi zostać zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową
i przedstawiony radzie gminy podejmującej uchwałę do 30 czerwca każdego roku.
Nieudzielenie wójtowi absolutorium przez radę gminy jest równoznaczne z
podjęciem inicjatywy w sprawie odwołania wójta w drodze referendum. Decyzję
o przeprowadzeniu referendum rada gminy podejmuje nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia podjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium; decyzja
podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu imiennym.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza jednak uprawnień kontrolnych innych komisji,
powoływanych przez radę gminy. Pozostałe komisje w ramach swojej działalności
mogą również kontrolować działalność wójta.
Mimo że rada gminy pełni funkcję kontrolną wobec wójta, nie posiada uprawnień
do wzywania go do określonego zachowania, tym bardziej więc do karania go za
zaniechanie lub podjęcie określonych działań.
Dla funkcjonowania gminy kluczowy jest jej budżet, czyli r.
Wyłączne kompetencje do przygotowania projektu budżetu ma wójt, co oznacza, że
tylko od niego zależy kształt projektowanego budżetu. Wyjątkiem są przedsięwzięcia
zgłaszane w ramach funduszu sołeckiego. Projekt budżetu musi zostać przekazany do
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada każdego roku.

Budżet uchwalany jest przez radę, która może dokonać zmian w projekcie
przedłożonym przez wójta o tyle, o ile zmiany te nie zwiększą deficytu budżetowego
(np. poprzez zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków gminy). W trakcie
prac rady gminy nad uchwaleniem budżetu wójt może zgłaszać autopoprawki do
budżetu, które Rada Gminy przyjmuje lub odrzuca na sesji budżetowej.
W uchwalonym przez radę budżecie mogą być wprowadzane zmiany. Z inicjatywą
zmian w budżecie może występować wyłącznie wójt. Bez formalnego wniosku wójta
rada nie może wprowadzić zmian w budżecie.
Kontakty mieszkańców z radnymi reguluje art. 23 ustawy o samorządzie gminnym,
który zobowiązuje radnych do kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej
gminy oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami.
Ustawy czy statuty gmin nie określają, w jaki sposób radny ma utrzymywać stałą więź
z mieszkańcami, jedną z najbardziej rozpowszechnionych form są dyżury.
Radny zobowiązany jest do przyjmowania zgłaszanych przez mieszkańców gminy
postulatów i przedstawiania ich do rozpatrzenia przez organy gminy, nie jest jednak
związany instrukcjami swych wyborców. Postulatów nie trzeba zgłaszać radnym
wybranym z naszego okręgu wyborczego, można je zgłaszać dowolnemu radnemu.
Radni bowiem reprezentują mieszkańców całej gminy, a nie tylko tych ze swojego
okręgu wyborczego.

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) są od
siebie niezależne. Nie występuje pomiędzy nimi zwierzchność, a jedynie uzupełnianie
oraz partnerstwo w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Należy jednak pamiętać, że gmina może występować do powiatu i województwa
o realizację konkretnych zadań, które należą do kompetencji tych samorządów,
a które zdaniem samorządu gminnego nie są realizowane lub realizowane są
w stopniu niewystarczającym do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dotyczy to np.
dróg powiatowych, wojewódzkich. Gmina może wystąpić do powiatu z wnioskiem
o naprawę lub budowę drogi czy chodnika, przystanku na drodze powiatowej na koszt
gminy lub z wnioskiem o częściowe pokrycie kosztów takiego przedsięwzięcia. Gmina
natomiast nie może swych kompetencji przekazywać samorządom wyższego szczebla.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy gmina zrzeka się na rzecz np. powiatu prowadzenia
szkoły podstawowej czy innego zadania będącego w kompetencjach gminy.
[opracował Dariusz Kraszewski]

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera
mieszkańców w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia.
Od 2002 roku pomagamy osobom z całej Polski wprowadzać zmiany,
współpracować z władzami i angażować innych do działania.
Udowadniamy, że wszyscy możemy mieć wpływ na to,
co dzieje się na naszym podwórku, w gminie i powiecie.
Jeżeli masz pomysł na zmianę, chcesz działać i mieć wpływ
na życie Twojej lokalnej społeczności, dołącz do akcji!
Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.maszglos.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku
www.facebook.com/maszglos.

Skontaktuj się z nami:
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. 22 536 02 62
maszglos@batory.org.pl

Organizator
akcji Masz Głos

