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Materiał powstał w ramach projektu „Sprytny Senior” 
współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego



Wyborcy 

Czynne prawo wyborcze 

 do rad gmin: obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, 

 wójta: osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.  

Bierne prawo wyborcze 
 wybory do rady gminy: osoba mająca prawo wybierania tych organów, 

  wybory wójta: obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej 

w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze 

gminy, w której kandyduje.  

 
Wójt 

Sposób wyboru: wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu 
tajnym. Od 2018 r. – dwukadencyjność! 

Wybory odbywają się w 1 lub 2 turach - za wybranego uznaje się tego kandydata, który w głosowaniu 
otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględna większość). Jeśli żaden z 
kandydatów w 1. turze nie uzyskał wymaganego progu, 14 dni później przeprowadza się ponowne 
głosowanie – wygrywa ten, kto uzyskał więcej głosów. 

Z inicjatywy Rady Gminy lub na wniosek mieszkańców można przeprowadzić referendum w celu 
odwołania Wójta (najwcześniej 9 m-cy po jego wyborze, najpóźniej 9 m-cy przed zakończeniem 
kadencji). Równoznaczne z takim referendum jest nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu. 
Przy czym uchwała o nieudzieleniu absolutorium podejmowana jest bezwzględną większością 
ustawowego składu rady, po przedstawieniu opinii komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, a także przeprowadzeniu wysłuchania Wójta.  
Poza przypadkiem nieudzielenia absolutorium Rada Gminy może odwołać Wójta na wniosek co 
najmniej ¼ ustawowego składu RG. Wniosek złożony w formie pisemnej, z uzasadnieniem, musi 
zostać zaopiniowany przez komisję rewizyjną i  wymaga uzyskania co najmniej 3/5 głosów 
ustawowego składu Rady. Jeśli wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia, kolejny można złożyć nie 
wcześniej niż po upływie 12 m-cy od tego głosowania. Jeśli przeciwko odwołaniu Wójta oddano 
więcej niż połowę ważnych głosów, działalność RG zostaje zakończona i wygasają mandaty wszystkich 
radnych. 
Odwołanie Wójta z inicjatywy mieszkańców wymaga wniosku co najmniej 10% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców gminy. 

Mandat Wójta wygasa w następujących przypadkach: 

 odmowy złożenia ślubowania, 

 pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

  utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, 

  naruszenia zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

  orzeczenia trwałej niezdolności do pracy, 

  śmierci, 

  zmian w podziale terytorialnym, polegającym na włączeniu gminy do innej jednostki 

samorządu terytorialnego (jst) albo utworzeniu z 2 lub więcej gmin nowej jst, 

 w przypadku powtarzającego się naruszenia konstytucji lub ustaw.  



Wójt nie może: 

•  być jednocześnie wójtem lub zastępcą wójta w innej gminie, 

•  być członkiem organów jst, 

•  być zatrudniony w administracji rządowej, 

•  być posłem ani senatorem, 

•  podejmować dodatkowych zajęć, 

•  przyjmować darowizn.  

 
Zadania Wójta: 

•  przygotowywanie projektów uchwał RG, 

•  opracowywanie programów rozwoju, 

•  określanie sposobu wykonywania uchwał, 

•  gospodarowanie mieniem komunalnym, 

•  wykonywanie budżetu, 

•  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm 

przeciwpowodziowy.  

Może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 

 
Rada Gminy 

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. 

W skład rady wchodzą radni w liczbie: 1) 15 w gminach do 20 000 mieszkańców; 2) 21 w gminach do 

50 000 mieszkańców; 3) 23 w gminach do 100 000 mieszkańców; 4) 25 w gminach do 200 000 

mieszkańców oraz po 3 na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. 

Radny nie może łączyć mandatu z: 

  mandatem posła lub senatora, 

  wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, 

  członkostwem w organie innej jst. 

Przyczyny wygaśnięcia mandatu:  

  odmowa złożenia ślubowania, 

  pisemne zrzeczenie się mandatu, 

  naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem innych funkcji, 

  utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów, 

  śmierć, 

  niezłożenie oświadczenia majątkowego. 

 

Organizacja wewnętrzna: 

1. Przewodniczący – organizuje prace rady, prowadzi obrady 

2. Wiceprzewodniczący (od 1 do 3)  

Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu Rady.  



Rada Gminy obraduje na sesjach: 

- zwyczajnych – zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał, 

- nadzwyczajnych – zwoływanych przez przewodniczącego na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ 

ustawowego składu Rady. 

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje stałe działają przez całą kadencję Rady, a 

doraźne są powoływane w razie potrzeby, do realizacji zadań wykraczających poza zakres działania 

komisji stałych. W Radzie Gminy funkcjonuje też komisja rewizyjna, w której skład wchodzą radni - 

poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącym. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 

gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi. Generalnie zatem komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 

Zadania Rady Gminy: 

 uchwalanie statutu gminy, 

 ustalanie wynagrodzenia wójta, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 

 powoływanie i odwoływanie skarbnika na wniosek wójta, 

 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, 

 uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 uchwalanie programów gospodarczych, 

  przyjmowanie programów rozwoju, 

 ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników 

mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań 

przez te jednostki, 

 podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, 

 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, w tym zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, emitowania obligacji, 

zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania max wysokości pożyczek i 

kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w 

zakresie podejmowania inwestycji i remontów, tworzenia, likwidacji i reorganizacji 

przedsiębiorstw, zakładów i in. gminnych jedn. org. 

 określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie podejmować zobowiązania,  

 podejmowania uchwał ws. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, powiatu lub 

województwa, 

 podejmowanie uchwał ws. współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 

odpowiedniego majątku, 

 podejmowanie uchwał ws. współpracy ze społecznościami lokalnymi in. państw,  

 podejmowanie uchwał ws. herbu, nazw ulic i placów lub nazw dróg wewnętrznych, a także 

wznoszenia pomników,  

 nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 

 podejmowanie uchwał ws. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

 



Zadania własne gminy: 

1) ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka 

wodna;  

2) gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego;  

3) wodociągów i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;  

3a) działalność w zakresie telekomunikacji;  

4) lokalny transport zbiorowy;  

5) ochrona zdrowia;  

6) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze;  

6a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

7) gminne budownictwo mieszkaniowe;  

8) edukacja publiczna;  

9) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucji 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) zieleń gminna i zadrzewienia;  

13) cmentarze gminne;  

14) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i 

przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych;  

16) polityka prorodzinna, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

17) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i 

rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;  

18) promocja gminy;  

19) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych;  

20) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Zadania powiatu: 

1) edukacja publiczna;  

2) promocja i ochrona zdrowia;  

3) pomoc społeczna;  

3a) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;  

4) polityka prorodzinna;  

5) wspieranie osób niepełnosprawnych;  

6) transport zbiorowy i drogi publiczne;  

7) kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;  

8) kultura fizycznej i turystyka;  

9) geodezja, kartografia i kataster;  

10) gospodarka nieruchomościami;  

11) administracja architektoniczno-budowlana;  

12) gospodarka wodna;  



13) ochrona środowiska i przyrody;  

14) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe;  

15) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;  

16) ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;  

17) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy;  

18) ochrona praw konsumenta;  

19) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych;  

20) obronność;  

21) promocja powiatu;  

22) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych; 

23) działalność w zakresie telekomunikacji. 

 

Zadania samorządu województwa: 

1) edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe;  

2) promocja i ochrona zdrowia;  

3) kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;  

4) pomoc społeczna;  

4a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

5) polityka prorodzinna;  

6) modernizacja terenów wiejskich; 

7) zagospodarowanie przestrzenne;  

8) ochrona środowiska;  

9) transport zbiorowy i drogi publiczne;  

10) kultura fizyczna i turystyka;  

11) ochrona praw konsumentów;  

12) obronność;  

13) bezpieczeństwo publiczne;  

14) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy;  

15) działalność w zakresie telekomunikacji;  

16) ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 


