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Administracja samorz¹dowawaktualnym stanie
prawnym

Pakietem ustaw wydanych w drugiej po³owie 1998 r. wprowadzono
w Polsce dog³êbn¹ reformê organów administracji publicznej. W konse-
kwencji reformy znowelizowano ponad 180 ustaw, na podstawie których
mog³a dzia³aæ nowa obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 1999 r. struktura orga-
nów administracji publicznej, z zachowaniem podzia³u na okrojon¹ w
znacznym stopniu administracjê rz¹dow¹ i rozbudowan¹ administracjê
samorz¹dow¹1. W okresie od 1 stycznia 1999 r. do pa�dziernika 2002 r.
administracja publiczna, któr¹ tworzy³a administracja rz¹dowa i samorz¹-
dowa, na szczeblu terenowym obejmuj¹cym obszar jednego wojewódz-
twa i w rozumieniu organów okre�lonym w art. 5 § 2 kodeksu postê-
powania administracyjnego, awiêc upowa¿nionych dowydawania decyzji

1 S¹ to: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.); 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rz¹dowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z pó�n. zm.); 3) ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.); 4) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 i Nr 104,
poz. 656); 5) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utwo-
rzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r. Nr 103. poz. 652); 6) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okre�laj¹cych kompetencje organów administracji publicznej,
w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668); 7) ustawa
z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872).
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administracyjnychw sprawach indywidualnych i innych (por. art. 1 k.p.a.),
dzia³a³a w pewnych strukturach (patrz tabela 1).
Akutalne w tym okresie przepisy umo¿liwia³y realizacjê przez organy

administracji samorz¹dowej ró¿nego szczebla zadañ w imieniu wojewody
z zakresu administracji rz¹dowej w drodze odpowiednich porozumieñ,
a tak¿e na tej samej drodze zadañ organów administracji samorz¹dowej
innego terenowego szczebla. Porozumienia takie funkcjonowa³y ju¿ w
latach 1990-1995, tj. w okresie wdra¿ania administracji samorz¹dowej na
szczeblu gminnym i administracji rz¹dowej w rejonach i, jak wykaza³a
praktyka, nie by³y to rozwi¹zania najszczê�liwsze. Praktyka ujawni³a, ¿e
pomimowyga�niêcia tych porozumieñ gminy jeszcze przez d³ugie lata, nawet
do roku 2000, pobiera³y na podstawie umów zobowi¹zaniowych czynsze
za najczê�ciej nieruchomo�ci lokalowe Skarbu Pañstwa, co wychodzi³o na jaw
dopiero, gdy umowywygasa³y lub wymaga³y zmian. Nadto porozumienia
w ró¿nych województwach dotyczy³y (i dalej dotycz¹) ró¿nych zakresów
rzeczowych, co ujemnie wp³ywa³o i wp³ywa na przep³yw informacji w skali
ogólnokrajowej, jak równie¿ na orientacjê podmiotówzainteresowanych za-
³atwieniem sprawy na drodze administracyjnej.
Niestety, nowelizacja wprowadzona od listopada 2002 r.2 pozostawi³a

mo¿liwo�ci zawierania porozumieñ w stanie poprzednio uregulowanym,
co niew¹tpliwie nawarstwi negatywne skutki wynik³e z braku przejrzy-
sto�ci dzia³añ i w³a�ciwego przep³ywu informacji.
W aktualnym stanie prawnym organy administracji publicznej (rz¹do-

wej i samorz¹dowej) dzia³aj¹ na szczeblu terenowymwustalonymuk³adzie
(patrz tabela 2).
Zasadniczym novum regulacji prawnej wprowadzonej od listopada

2002 r. jest likwidacja na szczeblu podstawowej jednostki podzia³u
administracyjnego pañstwa, jak¹ jest gmina, kolegialnego organu
wykonawczego gminy, jakim by³ zarz¹d gminy. Likwidacja zarz¹du
dotyczy równie¿ miast na prawach powiatu, co wydaje siê niekonse-
kwencj¹, skoro organem wykonawczym powiatu nadal pozosta³ zarz¹d
powiatu. Zmiana dotyczy równie¿ miast, które po 31 grudnia 1998 r.

2 Por. zmiany w ustawach o samorz¹dzie gminnym, samorz¹dzie powiatowym, ustawê
z dnia 20 czerwca o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz zmiany w ustawie o samorz¹dzie województwa (Dz.U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558).
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przesta³y byæ siedzib¹ województwa.W takich miastach organem wy-
konawczym jest jednoosobowo prezydentmiasta na prawach powiatu
(por. art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym w aktualnym brzmieniu). Funkcje organu wykonawczego
gminy sprawuje za� jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta �
por. art. 11a oraz art. 26 znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym). Dzia³alno�æ takiego jednoosobowego organu
wykonawczego jest kontrolowana przez radê (komisja rewizyjna) oraz
w trybie nadzoru nad dzia³alno�ci¹ gminn¹ przez organy wskazane
w odpowiednich przepisach i na zasadach w nich okre�lonych (por. art.
85 i nast. znowelizowanej ustawy o samorz¹dzie gminnym). Wydaje siê,
¿e w warunkach stosunkowo m³odej samorz¹dowo�ci nie jest to najlepsze
rozwi¹zanie i zamiast zaoszczêdziæ spo³ecznych pieniêdzy, mo¿e mieæ
dzia³aniekorupcjogenne.Tymbardziej, ¿ewniektórychmiastachnaprawach
powiatu nowo wybrani prezydenci powo³uj¹ wmiejsce zarz¹du sta³e grupy
doradców na bardzo korzystnych warunkach p³acowych.
Podkre�liæ nale¿y, ¿e odpowiednie do jednostki podzia³u terytorialnego

pañstwa (gmina, powiat, województwo) organy samorz¹du s¹ samodziel-
ne, nie ma miêdzy nimi ¿adnej podleg³o�ci i w postêpowaniu administra-
cyjnym s¹ organami równego stopnia, czyli organami pierwszej in-
stancji (por. art. 15 oraz 17 i 18 k.p.a.). Ró¿ni¹ siê jedynie w³a�ciwo�ci¹
rzeczow¹ (zakres spraw, jakie rozpatruj¹) i miejscow¹ (por. art. 20-21
k.p.a.), przy czym zarówno województwo, jak i powiat i gmina maj¹
osobowo�æ prawn¹ (por. art. 6 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie wojewódz-
twa, art. 2 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie powiatowym, art. 2 ust. 2 ustawy
o samorz¹dzie gminnym) i ta samodzielno�æ podlega ochronie s¹dowej.
Ustrój jednostek samorz¹du terytorialnego okre�laj¹ ich statuty. Dzia³al-
no�æ organów samorz¹dowych jest jawna. Ograniczenia jawno�cimog¹
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw (por. odpow. art. 15a, 8a ust. 1, 11b ust. 1
ustaw dot. województwa, powiatu, gminy). Organami samorz¹du woje-
wództwa s¹:
1) sejmik województwa,
2) zarz¹d województwa.
Sejmik jest organem stanowi¹cym i kontrolnym województwa. Do

jego wy³¹cznej dzia³alno�ci nale¿y w szczególno�ci stanowienie aktów
prawa miejscowego w formie uchwa³ w sprawach okre�lonych ustaw¹
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(art. 18). Zarz¹d województwa jest organem wykonawczym wojewódz-
twa. Wykonuje uchwa³y sejmiku, a tak¿e, obok marsza³ka województwa,
wydaje decyzje w okre�lonych sprawach z zakresu administracji publicz-
nej (por. art. 41 i 46 ustawy).
Zarz¹d województwa wykonuje zadania przy pomocy urzêdumarsza³-

kowskiego i wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych
lub wojewódzkich osób prawnych (art. 45 ustawy).
Odpowiednio organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym (art. 9 ustawy),

stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwa³ (art. 42 ustawy).
Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym. Wykonuje zadania przy
pomocy starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu (por. art. 32
ustawy). Obok starosty, który stoi na jego czele, wydaje decyzje w in-
dywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, okre�lonych
przepisami (art. 38 ustawy).
Aktualnie organami gminy s¹:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Rada gminy w drodze uchwa³y mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze,

takie jak so³ectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostk¹ pomocnicz¹ mo¿e
byæ te¿ po³o¿one na terenie gminy miasto (art. 5 ustawy o samorz¹dzie
gminnym).Organizacjê i zakres jej dzia³ania rada gminy okre�la odrêbnym
statutem (art. 35 ustawy). Rada gminy ustanawia akty prawa miejsco-
wego w formie uchwa³ (art. 41 ustawy).
Organem wykonawczym gminy jest odpowiednio wójt, burmistrz,

prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu (art. 26 ustawy
o samorz¹dzie gminnym).
Jednoosobowy organ wykonawczy wykonuje uchwa³y rady gminy

i zadania gminy okre�lone przepisami prawa (art. 30 ustawy). Wójt
wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy.
Wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzje w indywidualnych

sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne
nie stanowi¹ inaczej.Dowydawania decyzji administracyjnych rada gminy
mo¿e upowa¿niæ organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy
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jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów (por. art. 38 w zw.
z art. 9 ust. 1 ustawy).Akty prawamiejscowegowydawane przez organy
stanowi¹ce jednostki samorz¹du terytorialnego podlegaj¹ og³oszeniu.
Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania
wojewódzkiego dziennika urzêdowego okre�la ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46 poz. 499).
Uchwa³y organów stanowi¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego

(sejmiku województwa, niektóre zarz¹du województwa � art. 81, 82
ustawy, jak równie¿ rady powiatu � art. 78, 79 odp. ustawy i uchwa³y
rady gminy � art. 90, 91) s¹ przedk³adane wojewodzie w ci¹gu 7 dni
od dnia ich podjêcia.
Oniewa¿no�ci uchwa³ywca³o�ci lub czê�ciwojewódzki organ nadzoru

rozstrzyga w terminie 30 dni od dnia jej dorêczenia. Rozstrzygniêcie
nadzorcze powinno zawieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz poucze-
nie o dopuszczalno�ci wniesienia skargi do s¹du administracyjnego.
Do z³o¿enia skargi uprawniona jest odpowiednia rada; do postêpowa-

nia w tych sprawach stosuje siê odpowiednio przepisy o zaskar¿aniu do
s¹du administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.
Ka¿dy, kogo interes prawny lub uprawnienie zosta³y naruszone

uchwa³¹ podjêt¹ przez organ jednostki samorz¹du terytorialnego w spra-
wie z zakresu administracji publicznej,mo¿e po bezskutecznymwezwa-
niu tego organu do usuniêcia naruszenia zaskar¿yæ akt prawa
miejscowego do s¹du administracyjnego.
W sprawie wezwania do usuniêcia naruszenia stosuje siê przepisy o

terminach za³atwiania spraw w postêpowaniu administracyjnym (por. art.
90 i nast. ustawy o samorz¹dzie województwa, art. 87 i nast. ustawy
o samorz¹dzie powiatowym, art. 101 i nast. ustawy o samorz¹dzie
gminnym).
Powo³anewczê�ci koñcowej opracowania zasadymaj¹ na celu ochronê

interesów pojedynczego obywatela, jednak¿e praktyka wykazuje, ¿e ze
wzglêdu na zbyt ma³e upublicznienie powo³anych zasad s¹ one niezwykle
rzadko wykorzystywane. Celowym by³oby zatem rozwa¿enie wprowa-
dzenia obowi¹zku pouczenia o mo¿liwo�ci zaskar¿enia aktów prawa
miejscowego (uchwa³) na koñcu ich tre�ci, tak jak to ma miejsce w de-
cyzjach administracyjnych.
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