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Samorząd terytorialny 
 

Pytania szczegółowe 

 
 
 

1. Jakie są szczeble ustrojowe samorządu terytorialnego w RP? 

2. Kto tworzy lokalną i regionalną wspólnotę samorządową? 

3. W czym wyraża się podmiotowość prawna i samodzielność jednostek samorządu 

terytorialnego (dalej: JST)? 

4. Jakie są podstawowe akty prawne regulujące ustrój gminy, powiatu, 

województwa? 

5. W jaki sposób tworzone są gminy, jak ustala się ich granice i siedziby?  

6. W jaki sposób tworzone są powiaty, jak ustala się ich granice? 

7. W jaki sposób ustalane są siedziby władz województwa? 

8. Kto nadaje gminie status miasta? 

9. Jakie są jednostki pomocnicze w gminie? 

10. Kiedy przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami gminy, powiatu, 

województwa? 

11. Kiedy w gminie może być przeprowadzone referendum lokalne? 

12. Co to jest budżet obywatelski? 

13. Co to jest strategia rozwoju województwa? Kto ją uchwala? 

14. Jaki jest ustawowy podział zadań gminy? Jakie zadania należą do poszczególnych 

grup? 

15. Na czym polega domniemanie właściwości gminy? 

16. Jakie są zadania powiatu i województwa? 

17. Jakie są formy zlecania zadań gminie? 

18. Na jakich zasadach powiat może wykonywać zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej? 

19. Na jakich zasadach gmina, powiat i województwo mogą prowadzić działalność 

gospodarczą? 

20. Do kogo należy władza w gminie, powiecie i województwie samorządowym? W 

jakich formach prawnych ta władza jest wykonywana? 

21. Co oznacza zasada jawności działań organów gminy, powiatu i województwa? 

22. Jakie są organy gminy, powiatu i województwa? 

23. Jak wygląda skład i kadencja rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa? 

24. Kiedy następuje rozwiązanie rady powiatu? 

25. W jakim trybie może nastąpić rozwiązanie sejmiku województwa? 

26. Na jakich zasadach rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa obradują i 

podejmują uchwały? 

27. Co należy do właściwości rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa? 
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28. Jaki jest skład i zadania komisji rewizyjnej? 

29. Jaki charakter i jakie znaczenie ma statut gminy? 

30. Jakie są ograniczenia w zakresie zatrudnienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej przez radnych gminy, powiatu i województwa? 

31. Jakie są tzw. ograniczenia antykorupcyjne w przypadku radnych i innych osób 

piastujących funkcje organów gminy lub będących pracownikami urzędu gminy 

(odpowiednio: organów powiatu lub województwa, pracowników starostwa, urzędu 

marszałkowskiego? 

32. Jakie są obowiązki radnych oraz osób piastujących funkcje organów gminy 

(powiatu, województwa) w zakresie ujawniania majątku oraz jakie są skutki 

niedopełnienia tych obowiązków? 

33. Na czym polega ochrona stosunku pracy radnego? 

34. W czym wyraża się zasada incompatibilitas w przypadku radnych (powiatu, gminy, 

województwa)? 

35. Jaki jest organ wykonawczy w gminie? Jak jest wybierany? 

36. Na jakich zasadach może zostać odwołany wójt (burmistrz, prezydent miasta)? 

Jakie są skutki odwołania? 

37. Jakie są zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)? 

38. Jaki jest organ wykonawczy w powiecie? Jak jest wybierany? 

39. Jaki jest organ wykonawczy w województwie samorządowym? Jak jest wybierany? 

40. Jakie zadania wykonuje zarząd powiatu i zarząd województwa? 

41. Jak jest wybierany i jakie zadania wykonuje starosta (marszałek województwa)? 

42. Kiedy i w jakim trybie następuje odwołanie zarządu powiatu (zarządu 

województwa)? Jakie są skutki odwołania? 

43. Kiedy i w jakim trybie następuje odwołanie starosty (marszałka województwa)? 

Jakie są skutki odwołania? 

44. Na jakich zasadach działa urząd gminy (starostwo, urząd marszałkowski)? Jakie 

są ich funkcje? 

45. Jakie są jednostki pomocnicze w gminie? Jakie są ich organy i funkcje? 

46. Co to jest powiatowa administracja zespolona? 

47. Kto powołuje sekretarza i skarbnika gminy/powiatu/województwa? 

48. Kto wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na szczeblu 

gminy, powiatu i województwa samorządowego? 

49. Jakie akty prawa miejscowego stanowią organy gminy, powiatu i województwa? 

50. Jakie są zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego? 

51. Na jakich zasadach może być realizowana obywatelska inicjatywa 

uchwałodawcza? 

52. Co to jest mienie komunalne? W jaki sposób jest nabywane? 

53. Co wchodzi w skład mienia powiatu i mienia samorządu województwa? Jakie są 

sposoby nabycia mienia przez powiat i województwo? 

54. Jakie są zasady składania oświadczeń woli w imieniu gminy, powiatu i 

województwa? 

55. Na jakich zasadach gmina, powiat i województwo prowadzą gospodarkę 

finansową? 
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56. Jakie są formy współdziałania gmin w zakresie wykonywania zadań publicznych? 

Czym się od siebie różnią? 

57. Jakie są zasady tworzenia i działania związku międzygminnego? 

58. Na jakich zasadach tworzone są związki powiatów i związki powiatowo-gminne? 

Jakie są organy tych podmiotów? 

59. Jakie są inne formy współdziałania powiatów? 

60. Jakie są zasady współpracy zagranicznej województw? 

61. Jakie jest kryterium nadzoru nad działalnością gminy, powiatu, województwa? 

62. Kto sprawuje nadzór nad działalnością gminy, powiatu, województwa? 

63. Jakie są formy prawne nadzoru nad działalnością gminy, powiatu, województwa? 

64. Kiedy może nastąpić zawieszenie organów gminy (powiatu, województwa) i 

ustanowienie zarządu komisarycznego? 

65. Jakie są przesłanki wydania przez wojewodę zarządzenia zastępczego? 

66. Jakie są przesłanki nieważności uchwały organu JST? 

67. Na jakich warunkach można zaskarżyć uchwałę rady gminy lub zarządzenie wójta 

(uchwałę rady powiatu/ sejmiku województwa) do sądu administracyjnego? 

68. Co to są miasta na prawach powiatu? Jaki jest ich ustrój? 

69. Jakie są podstawowe akty prawne regulujące ustrój miasta stołecznego 

Warszawy? 

70. Jaki status prawny ma miasto stołeczne Warszawa? 

71. W jakim trybie ustalane są granice m.st. Warszawy? 

72. Jaki jest skład Rady m.st. Warszawy? 

73. Kto i w jakim trybie uchwala statut m.st. Warszawy? 

74. Jakie są jednostki pomocnicze w m.st. Warszawie? Jakie są organy tych 

jednostek, w jakim trybie są powoływane, jakie są kompetencje tych organów? 

 

75. Do jakich grup pracowników ma zastosowanie ustawa o pracownikach 

samorządowych? 

76. Jakie są podstawy zatrudniania pracowników samorządowych? 

77. W jakich jednostkach samorządowych i na jakich zasadach zatrudniany jest 

sekretarz? 

78. Jakie są warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego? 

79. Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników 

samorządowych? 

80. Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do osób 

piastujących funkcje organów JST? 

81. Jakie są zasady naboru na stanowiska urzędnicze w JST? 

82. Na czym polega służba przygotowawcza pracowników samorządowych? 

83. Jakie są podstawowe obowiązki pracownika samorządowego? 

84. Jakie są ograniczenia w wykonywaniu innych zajęć i prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez pracowników samorządowych? 

85. Jakie są podstawowe uprawnienia pracowników samorządowych? 

 


