Od samorządu do samorządności

rola i zadania samorządu terytorialnego

Decentralizacja władzy publicznej była jednym z fundamentalnych założeń, które
legły u podstaw III Rzeczypospolitej. Założenie to ucieleśnione w 1990 roku
w odrodzeniu gmin jako samodzielnych podmiotów prawa publicznego, znalazło swoje ustrojowe umocowanie w Konstytucji z 1997 roku, a następnie
utworzeniu powiatów i województw w 1999 roku.
Art. 15 Konstytucji stanowi, że „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej”, zaś art. 16 wskazuje, że „istotną
część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność”. Jest to zgodne z ratyfikowaną przez Polskę
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która stwierdza, że „samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do ich kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw
publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.
Istotą samorządu terytorialnego jest samodzielność, wypływająca z urzeczywistnienia zasady pomocniczości. To wspólnota samorządowa – za pośrednictwem wybranych przez siebie władz – decyduje o tym, co jest zbiorową potrzebą wymagającą zaspokojenia staraniem wspólnoty
jako całości i przy pomocy jakich narzędzi potrzeba ta będzie zaspokajana.
Takie oddolne podejście do problematyki rozwoju sprzyja niewątpliwie widocznemu w ostatnich latach
dynamicznemu postępowi społecznemu i gospodarczemu, a w efekcie wyraźnej poprawie warunków
życia w Polsce. Sam samorząd terytorialny stał się natomiast trwałym elementem lokalnej demokracji.
Ale czym tak naprawdę jest samorząd? Jaką pełni w Polsce rolę? Jest realną władzą czy tylko atrapą?
Czy udało nam się płynnie przejść od suchego zapisu ustawy do prawdziwej samorządności?
Ideą samorządu jest to, by decyzje dotyczące spraw lokalnych zapadały na szczeblu lokalnych społeczności. Bowiem to z ulicy Grunwaldzkiej, Szerokiej, Długiej, Wajdeloty czy Kwietnej lepiej widać,
co potrzebne jest Gdańskowi niż z okien ministerialnych gmachów w Warszawie.
Jak funkcjonują samorządy w Polsce i jak my funkcjonujemy w samorządach?
Na ile jesteśmy aktywni i jako władza samorządowa i jako obywatele?
To właśnie w celu przybliżenia odpowiedzi na pytania o ustrój i zadania samorządy terytorialnego
przedstawiamy Państwu niniejszą publikację.

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Zasada pomocniczości
Główną ideą samorządu
W Polsce istnieje trójstopniowy podział terytorialny państwa i trzy szczeble samorządu:
gminny, powiatowy i wojewódzki. Zadania samorządów wykonywane są zgodnie z zasadą
pomocniczości. Oznacza to, że zadania, które mogą być realizowane przez samorządy,
nie powinny być realizowane przez administrację rządową.

Tyle wolności,
ile można.
Tyle państwa,
ile to konieczne.

Dzięki temu samorządy są jak najbliżej mieszkańców,
wykonując swoje zadania ściśle
według najpilniejszych potrzeb społeczeństwa.
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Województwo
Siła regionu
Województwo to jednostka samorządu
terytorialnego pierwszego stopnia.
Występuje w niej tzw. dualizm władzy,
czyli współistnienie na jednym szczeblu
administracji rządowej i samorządowej.
Samorząd województwa wykonuje
te zadania, których z powodu wielkości
nie są w stanie wykonać mniejsze
jednostki samorządowe – gminy i powiaty.

Główne zadania samorządu województwa:
podnoszenie poziomu konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki regionu
zarządzanie wydatkowaniem funduszy unijnych
prowadzenie placówek ochrony zdrowia, np. szpitali

Głównym zadaniem samorządu
województwa jest określenie strategii
i prowadzenie polityki rozwoju regionu.

utrzymywanie dróg o znaczeniu regionalnym
oraz regionalnego transportu publicznego
prowadzenie regionalnych instytucji kultury, np. bibliotek
wojewódzkich oraz regionalnych teatrów i muzeów
prowadzenie szkół policealnych i ośrodków doskonalenia
nauczycieli
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Prezes Rady Ministrów
Wojewoda
n jego bezpośrednim przełożonym jest Premier
n jest głosem Rady Ministrów w województwie
n jest zwierzchnikiem rządowej administracji
zespolonej w województwie
✔ odpowiada za realizację polityki rządu
w samorządach
✔ nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego
pod względem legalności

mieszkańcy
województwa

marszałek
n kadencja trwa 4 lata
n jest wybierany przez sejmik
województwa
✔ pełni funkcję przewodniczącego
zarządu województwa
✔ organizuje prace zarządu województwa
✔ reprezentuje województwo na zewnątrz
✔ kieruje bieżącymi sprawami województwa

sejmik województwa

administracja samorządowa

administracja rządowa

Zarządzanie województwem

n kadencja trwa 4 lata
n składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych
n jest organem stanowiącym i kontrolnym
✔ tworzy lokalne prawo m.in. w zakresie planowania
przestrzeni i strategii rozwoju województwa
✔ uchwala budżet województwa
✔ udziela/nie udziela absolutorium zarządowi województwa
z tytułu wykonania budżetu województwa
✔ wybiera i odwołuje zarząd województwa, w tym marszałka
✔ powołuje i odwołuje skarbnika województwa

zarząd województwa
skarbnik województwa
n jest powoływany i odwoływany
przez sejmik województwa
na wniosek marszałka

n kadencja trwa 4 lata
n składa się z 5 osób (łącznie z marszałkiem)
wybieranych przez sejmik województwa
n jest organem wykonawczym

n f unkcja skarbnika
nie jest kadencyjna

✔ wykonuje budżet

✔ pełni funkcję głównego księgowego
budżetu województwa

✔ wykonuje prawo lokalne uchwalone
przez sejmik województwa

✔ zarządza budżetem województwa

✔ współpracuje z samorządami regionalnymi w innych krajach

✔ gospodaruje mieniem województwa
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Powiat
W stronę lokalności
Powiat to jednostka samorządu
terytorialnego drugiego stopnia – zaraz
po województwie. To na ogół obszar
obejmujący co najmniej 5 gmin
oraz około 50 tysięcy mieszkańców.
Samorząd powiatowy wykonuje zadania
o charakterze ponadgminnym, wspierając
gminę w wykonywaniu tych zadań, których
gmina z powodu swojej wielkości nie jest
w stanie wykonać samodzielnie.
W ten sposób gmina i powiat realizują
łącznie całokształt zadań publicznych
o charakterze lokalnym.

Główne zadania samorządu powiatowego:
zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym
opieki rodzicielskiej
prowadzenie powiatowych urzędów pracy
utrzymywanie dróg o charakterze powiatowym
prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
prowadzenie powiatowych placówek ochrony zdrowia
zapobieganie epidemiom i chorobom zakaźnym
nadzorowanie dobrego stanu technicznego budynków
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Zarządzanie powiatem

mieszkańcy powiatu

rada powiatu
n kadencja trwa 4 lata

starosta
n kadencja trwa 4 lata

n składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych
n jest organem stanowiącym i kontrolnym

n jest wybierany przez radę powiatu

✔ tworzy lokalne prawo m.in w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu oraz realizacji inwestycji

✔ pełni funkcję przewodniczącego
zarządu powiatu

✔ uchwala budżet powiatu

✔ organizuje prace zarządu
powiatu
✔ reprezentuje powiat na zewnątrz
✔ kieruje bieżacymi sprawami powiatu

✔ udziela/nie udziela absolutorium zarządowi powiatu
z tytułu wykonania budżetu powiatu
✔ wybiera i odwołuje zarząd powiatu, w tym starostę
✔ powołuje i odwołuje skarbnika powiatu

✔ jest zwierzchnikiem powiatowych służb,
inspekcji i straży

zarząd powiatu
n kadencja trwa 4 lata

skarbnik powiatu
n jest powoływany i odwoływany
przez radę powiatu na wniosek
starosty
n f unkcja skarbnika
nie jest kadencyjna
✔ pełni funkcję głównego
księgowego budżetu powiatu

n liczy od 3 do 5 osób (łacznie ze starostą)
wybieranych przez radę powiatu
n jest organem wykonawczym
✔ wykonuje budżet
✔ gospodaruje mieniem powiatu
✔ wykonuje prawo lokalne uchwalone
przez radę powiatu
✔ przygotowuje projekty aktów prawa lokalnego

✔ zarządza budżetem powiatu
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Gmina
Najbliżej
społeczności
lokalnej
Gmina jest jednostką samorządu
terytorialnego trzeciego stopnia i ma
największy wpływ na życie codzienne
mieszkańców.
Samorząd gminny odpowiada
za realizację podstawowych zadań
o znaczeniu lokalnym.

Główne zadania samorządu gminnego:
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prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
przedszkoli i żłobków
pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpraca
z organizacjami pozarządowymi
prowadzenie bibliotek gminnych i lokalnych instytucji
kultury, renowacje zabytków
promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób

utrzymywanie terenów rekreacyjnych i zieleni gminnej

pomoc osobom potrzebującym wsparcia

remonty i budowa nowych instalacji energetycznych
i wodno-kanalizacyjnych

utrzymywanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów

utrzymanie czystości i porządku

organizacja ruchu drogowego i lokalnego transportu
zbiorowego

zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych

Gmina wiejska

–g
 mina, na terenie której
znajdują się wyłącznie wsie.
Organem stanowiącym jest rada gminy,
a wykonawczym wójt.

Gmina miejsko-wiejska
–g
 mina, na terenie której
znajdują się wsie oraz miasto.

Organem stanowiącym jest rada miejska,
a wykonawczym burmistrz.

Gmina miejska

– gmina, która jest miastem.
Organem stanowiącym jest rada miasta,
a wykonawczym:
– burmistrz w gminach poniżej 100 tys.
mieszkańców,
– prezydent miasta w gminach powyżej
100 tys. mieszkańców oraz w takich,
w których urząd ten istniał przed 1990 r.

W szczególnych przypadkach gmina miejska (miasto) realizuje zadania
gminy i powiatu i nazywana jest miastem na prawach powiatu.
Prawa powiatu przysługują miastom, które:
- w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 tys. mieszkańców,
-z
 dniem 31 grudnia 1998 r. przestały być siedzibami wojewodów
(chyba że odstąpiono od nadania miastu praw powiatu),
- uzyskały status miasta na prawach powiatu w 1999 r.

Czy wiesz, że?
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Zarządzanie gminą
mieszkańcy gminy

wójt/burmistrz/prezydent miasta

rada gminy/rada miejska/rada miasta

n kadencja trwa 4 lata

n kadencja trwa 4 lata

n jest wybierany w wyborach powszechnych

n składa się z radnych wybieranych w wyborach
powszechnych

n jest organem wykonawczym
n może być odwołany przez mieszkańców
w drodze referendum
✔ przygotowuje oraz wykonuje uchwały
rady gminy/miejskiej/miasta
✔ reprezentuje gminę na zewnątrz
✔ gospodaruje mieniem komunalnym
✔ wykonuje budżet gminy
jednostki pomocnicze gminy, np.: sołectwa/dzielnice/osiedla

n są tworzone przez radę gminy/miejską/miasta

n jest organem stanowiącym i kontrolnym
n może być odwołana przez mieszkańców w drodze
referendum
✔ tworzy lokalne prawo m.in. w zakresie planowania
przestrzeni i strategii rozwoju gminy
✔ uchwala budżet gminy
✔ ustala wysokość podatków i opłat
✔ podejmuje uchwały w sprawach współdziałania
z innymi gminami w kraju i za granicą
✔ powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek
wójta/burmistrza/prezydenta

n ich funkcjonowanie nie jest obowiązkowe i zależy
od decyzji społeczności lokalnej
n organami stanowiącymi są odpowiednio: zebranie
wiejskie/rada dzielnicy/rada osiedla lub ogólne
zebranie mieszkańców
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skarbnik gminy

n organami wykonawczymi są odpowiednio:
sołtys/zarząd dzielnicy/zarząd osiedla

n jest powoływany i odwoływany przez
radę gminy/miejską/miasta na wniosek
wójta/burmistrza/prezydenta miasta

✔ reprezentują interesy mieszkańców

n funkcja skarbnika nie jest kadencyjna

✔ zapewniają mieszkańcom udział w sprawach
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dzielnicy

✔ pełni funkcję głównego księgowego
budżetu gminy

✔ na swoją działalność otrzymują środki z budżetu
gminy

✔ zarządza budżetem gminy

Dwudzielność w podziale zadań
W danej jednostce samorządu terytorialnego każdy organ pełni inną funkcję w realizacji zadań.
Stanowienie, czyli…
tworzenie lokalnego prawa,
ustalanie kierunków rozwoju,
uchwalanie budżetu.

Wykonywanie, czyli…
realizowanie lokalnego prawa,
kierowanie pracą urzędu i jednostek
organizacyjnych, wykonywanie budżetu.

0 7 :2 3

Kontrola, czyli…
sprawdzanie realizacji uchwalonego prawa,
weryfikowanie sprawozdań z realizowanych zadań,
kontrolowanie wykonania budżetu.

województwo

powiat

gmina

organ stanowiący
i kontrolny,
czyli tworzenie
i ocenianie

sejmik województwa

rada powiatu

rada gminy
rada miejska
rada miasta

organ wykonawczy,
czyli realizacja
i działanie

zarząd województwa,
w skład którego wchodzi
marszałek województwa
jako przewodniczący

zarząd powiatu,
w skład którego
wchodzi starosta jako
przewodniczący

wójt
burmistrz
prezydent miasta
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Gminy i powiaty
w województwie pomorskim
W województwie pomorskim jest 16 powiatów podzielonych na 123 gminy, w tym:
n 81 gmin wiejskich,
n 17 gmin miejsko-wiejskich,
n 25 gmin miejskich.
Wśród gmin miejskich (miast) w woj. pomorskim są 4 miasta na prawach powiatu:
Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk.

Pucki
Słupski
Wejherowski
Słupsk

Gdynia

Lęborski

Sopot
Gdańsk

Kartuski

Gdański

Nowodworski

Bytowski
Kościerski

Malborski

Sztumski

Starogardzki
Chojnicki
Człuchowski
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Tczewski

Kwidzyński

WŁADYSŁAWOWO

KROKOWA
CHOCZEWO

ŁEBA

JASTARNIA
GNIEWINO

WICKO

SMOŁDZINO

GŁÓWCZYCE
ŁĘCZYCE

HEL

KOSAKOWO
RUMIA

LUZINO

LĘBORK

DAMNICA

REDA

WEJHEROWO

NOWA WIEŚ
LĘBORSKA

USTKA

PUCK

GDYNIA

SŁUPSK
POTĘGOWO

LINIA

CEWICE

SZEMUD

SOPOT

KOBYLNICA

KRYNICA MORSKA

PRZODKOWO

DĘBNICA
KASZUBSKA
CZARNA
DĄBRÓWKA

SIERAKOWICE
CHMIELNO

GDAŃSK

KARTUZY

STEGNA

ŻUKOWO

SZTUTOWO

PRUSZCZ GDAŃSKI
KOŁCZYGŁOWY
KĘPICE

SOMONINO

SULĘCZYNO
PARCHOWO

BORZYTUCHOM

STĘŻYCA

OSTASZEWO

SUCHY DĄB

PRZYWIDZ

BYTÓW

TRZEBIELINO

CEDRY WLK.

KOLBUDY

PSZCZÓŁKI
NOWA KARCZMA

TUCHOMIE

TRĄBKI WLK.
NOWY STAW

STUDZIENICE
SKARSZEWY

KOŚCIERZYNA

LIPUSZ

LICHNOWY

TCZEW

LINIEWO
MIASTKO

LIPNICA

KOCZAŁA

MALBORK

DZIEMIANY

STAROGARD
GDAŃSKI

STARA KISZEWA

BRUSY

PRZECHLEWO

KARSIN

KONARZYNY

KALISKA

ZBLEWO

CZARNA WODA
CZERSK

SUBKOWY
SZTUM

DZIERZGOŃ

GNIEW

OSIECZNA

RYJEWO

OSIEK

MIKOŁAJKI
POMORSKIE

STARY DZIERZGOŃ

MORZESZYN
SKÓRCZ
KWIDZYN

CZARNE

STARY
TARG

BOBOWO

LUBICHOWO

CHOJNICE

STARE POLE

MIŁORADZ

PELPLIN

RZECZENICA

CZŁUCHÓW

NOWY
DWÓR GDAŃSKI

PRABUTY

SMĘTOWO
GRANICZNE
SADLINKI
GARDEJA

DEBRZNO

GMINY MIEJSKIE

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

GMINY WIEJSKIE
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Kto zarządza województwem pomorskim?
Sejmik Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 składa się z 33 radnych.

Czy
wiesz, że?

W skład Prezydium Sejmiku wchodzą:

Jan
Kleinszmidt

Przewodniczący

Jerzy
Barzowski

Wiceprzewodniczący

Grzegorz
Grzelak

Wiceprzewodniczący

Przy Sejmiku działają Komisje:

Józef
Sarnowski

Wiceprzewodniczący

Organem
administracji
rządowej
w województwie
pomorskim jest
Wojewoda
Pomorski
Dariusz Drelich.

n Budżetu i Finansów
n Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej
n Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej
n Rewizyjna
n Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
n Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny

nO
 chrony Środowiska
n Samorządu Terytorialnego
i Bezpieczeństwa Publicznego
n Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W skład Zarządu Województwa Pomorskiego wchodzi 5 członków, którymi w kadencji 2014-2018 są:

Mieczysław
Struk
Marszałek

Wiesław
Byczkowski

Wicemarszałek

Krzysztof
Trawicki

Wicemarszałek

Hanna
Zych-Cisoń

Członek Zarządu
(do dnia 25 lipca 2016 r.)

14

Ryszard
Świlski

Członek Zarządu

Kto zarządza Miastem Gdańsk?
Gdańsk jest miastem na prawach powiatu, czyli gminą miejską realizującą
zadania gminy i powiatu.

W związku z tym funkcję rady powiatu pełni Rada Miasta Gdańska, a funkcję zarządu
powiatu i starosty pełni Prezydent Miasta Gdańska.
Przy Radzie działają Komisje, które zajmują się
poszczególnymi obszarami życia w mieście:
n Rewizyjna
n Strategii i Budżetu
n Polityki Gospodarczej i Morskiej
n Zagospodarowania Przestrzennego

n Samorządu i Ładu Publicznego
n Edukacji
n Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
n Kultury
n Sportu
n Zrównoważonego Rozwoju
n Turystyki i Promocji

W skład Prezydium Rady w kadencji 2014-2018 wchodzą:

Bogdan
Oleszek

Przewodniczący

Agnieszka
Owczarczak

Wiceprzewodnicząca

Wojciech
Błaszkowski

Wiceprzewodniczący

Czy
wiesz, że?

Piotr
Czauderna

Wiceprzewodniczący

W celu
zaspokojenia
potrzeb
i oczekiwań
młodych
gdańszczan
w Gdańsku
działa też
Młodzieżowa
Rada Miasta
Gdańska
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Jednostki pomocnicze
Miasta Gdańska
Rada Miasta Gdańska utworzyła 34
jednostki pomocnicze, którymi są dzielnice.
Obecnie w Gdańsku są tylko 2 dzielnice
bez wyodrębnionych organów
przedstawicielskich.
W pozostałych dzielnicach organem
uchwałodawczym jest rada, a organem
wykonawczym – zarząd, na czele którego
stoi przewodniczący.
Po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Rada Miasta Gdańska
uchwaliła dzielnicom statuty, które
określają ich organizację i zakres działania.
Na realizację swoich zadań dzielnice
otrzymują środki finansowe, których
wielkość jest uzależniona od poziomu
frekwencji w wyborach do rad dzielnic
i liczby mieszkańców dzielnic.

Główne zadania jednostek pomocniczych:
reprezentowanie interesów mieszkańców wobec
władz miasta i innych dzielnic
opiniowanie spraw dotyczących społeczności lokalnej
uczestnictwo w konsultacjach społecznych
wybór organów jednostki
zarządzanie mieniem i korzystanie z niego
prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu
gminy
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dzielnice, w których mieszkańcy
wybrali rady dzielnic

dzielnice bez rad dzielnic

ŻABIANKA-WEJHERA
JELITKOWO-TYSIĄCLECIA
OSOWA

PRZYMORZE
PRZYMORZE WIELKIE
BRZEŹNO
MAŁE
ZASPA
ROZSTAJE

OLIWA

MATARNIA

ZASPA MŁYNIEC
LETNICA
VII DWÓR STRZYŻA WRZESZCZ
DOLNY
BRĘTOWO

KOKOSZKI

NOWY
PORT

STOGI
WRZESZCZ
MŁYNISKA
GÓRNY
PRZERÓBKA
ANIOŁKI

PIECKI
-MIGOWO
JASIEŃ

SUCHANINO
SIEDLCE

ŚRÓDMIEŚCIE
RUDNIKI

WZGÓRZE
MICKIEWICZA
UJEŚCISKOŁOSTOWICE

CHEŁM

KRAKOWIEC
-GÓRKI
ZACHODNIE

WYSPA SOBIESZEWSKA
OLSZYNKA

ORUNIAŚW. WOJCIECHLIPCE
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Prezydentem Miasta Gdańska
w kadencji 2014-2018
jest Paweł Adamowicz.
Odpowiada za całokształt realizacji zadań
miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Czy wiesz,
na co stawia Gdańsk?
Sprawdź wspólnie określone
priorytety strategicznego rozwoju
miasta: www.gdansk.pl/strategia.

Prezydent pełni swoją funkcję przy wsparciu 4 zastępców, skarbnika i sekretarza,
którzy są odpowiedzialni za poszczególne obszary funkcjonowania miasta.
Zastępcą Prezydenta
ds. polityki przestrzennej
jest Wiesław Bielawski.

Zastępcą Prezydenta
ds. polityki gospodarczej
jest Andrzej Bojanowski

Zastępcą Prezydenta
ds. polityki komunalnej
jest Piotr Grzelak.

Zastępcą Prezydenta
ds. polityki społecznej
jest Piotr Kowalczuk.

Skarbnikiem Miasta
Gdańska – powołanym

Sekretarzem Miasta Gdańska
jest Danuta Janczarek.

Odpowiada za rozwój przestrzenny
Gdańska, ochronę zabytków
i środowiska naturalnego
oraz gospodarkę gruntami.

Tworzy politykę mieszkaniową
oraz zarządza gospodarką
i nieruchomościami komunalnymi.

przez Radę Miasta Gdańska
- jest Teresa Blacharska.
Odpowiada za finanse miasta, nadzoruje
tworzenie budżetu i monitoruje
gospodarkę finansową i rachunkowość.

Planuje rozwój gospodarczy
miasta, prowadzi politykę
inwestycyjną, współpracuje
z uczelniami i biznesem.

Odpowiada za organizację edukacji,
pomocy społecznej, promocję zdrowia
i współpracę z organizacjami
pozarządowymi.

Kieruje Urzędem Miejskim
oraz nadzoruje zadania związane
ze sprawami obywatelskimi,
polityką kadrową oraz zarządzaniem
kryzysowym.

W każdym z obszarów funkcjonowania miasta realizowane są zadania – odpowiadające
na potrzeby mieszkańców.
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Kultura, sport, promocja miasta
n wspieranie twórców kultury
i organizacja wydarzeń kulturalnych
n tworzenie gminnych instytucji kultury
no
 rganizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców
n wspieranie rozwoju sportu
zawodowego i amatorskiego
n utrzymanie obiektów sportowych,
w tym boisk, basenów

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

3,6% (90 825 976 zł)
stanowią wydatki na KULTURĘ

n budowanie marki i promocja Gdańska
n informowanie oraz komunikacja
z mieszkańcami
n współpraca krajowa i zagraniczna
Gdańska

4,5% (113 463 958 zł)
stanowią wydatki na SPORT,
REKREACJĘ, WYPOCZYNEK
I TURYSTYKĘ

Interesujesz się literaturą, teatrem,
muzyką, kinem?
Zapisz się do wybranej filii Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbierz Kartę
do kultury i korzystaj ze zniżek na koncerty,
przedstawienia, wystawy, do kawiarni, kina i wielu
innych miejsc.
A może wolisz treningi MTB, nordic walking, jogę
lub zumbę?
Zaplanuj swoją codzienną aktywność fizyczną i zgłoś
się na bezpłatne zajęcia sportowe w Twojej okolicy.

aktywujsiewgdansku.pl

Dane za 2015 rok.
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Przestrzeń publiczna
n gospodarowanie nieruchomościami
miejskimi
n zapobieganie zanieczyszczeniom
środowiska naturalnego
n nazewnictwo ulic, placów i numeracja
porządkowa nieruchomości
n planowanie zagospodarowania
przestrzennego Gdańska
n zatwierdzanie projektów budowlanych
i wydawanie pozwoleń na budowę
lub rozbiórkę

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

4,4% (111 000 287 zł)
stanowią wydatki na OCHRONĘ
ŚRODOWISKA I UTRZYMANIE
ZIELENI MIEJSKIEJ

n rewitalizacja terenów zdegradowanych
n konserwacja zabytków i ochrona
dziedzictwa kulturowego

1,2% (29 816 880 zł)
stanowią wydatki na ŁAD
I POLITYKĘ PRZESTRZENNĄ

Lubisz przyrodę i chcesz posadzić krzew
lub drzewo?
Możesz stać się kreatorem przestrzeni
miejskiej, sadząc różne gatunki drzew
i krzewów we wskazanej przez siebie lokalizacji
przez aplikację internetową!

bandgdansk.com
A może chcesz w inny sposób zadbać o środowisko,
np. instalując kolektor słoneczny lub likwidując piec
węglowy? Za te i inne proekologiczne rozwiązania
możesz uzyskać zwrot wydatków.

gdansk.pl/ekodotacje
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Dane za 2015 rok.

Infrastruktura, mobilność, transport
n rozwój budownictwa mieszkaniowego
n gospodarowanie zasobami
mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi
n gospodarowanie odpadami komunalnymi
nz
 arządzanie ruchem drogowym
oraz drogami publicznymi i wewnętrznymi
w granicach miasta
n zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
lasami komunalnymi, parkami, placami
zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem
miejskim
n utrzymanie trakcji i torowisk tramwajowych
oraz przystanków komunikacji miejskiej
n budowa i utrzymanie ulic, chodników,
mostów oraz terenów zieleni
n organizacja komunikacji miejskiej, w tym
dystrybucja biletów i opracowywanie
rozkładów jazdy
n rozwój komunikacji rowerowej

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

26,7% (677 727 695 zł)

stanowią wydatki na INFRASTRUKTURĘ
DROGOWĄ I KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ

4,7% (118 434 917 zł)

stanowią wydatki na
NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ

2,6% (66 530 984 zł)

stanowią wydatki na GOSPODARKĘ
KOMUNALNĄ

Widzisz dziurę w jezdni, niedziałającą latarnię,
padłe zwierzę lub zdewastowaną ławkę?
Zaznacz je na Gdańskiej Mapie Porządku,
która automatycznie przekaże Twoje zgłoszenie
do właściwych służb interwencyjnych.

mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/index
Możesz także zadzwonić do Dyżurnego Inżyniera
Miasta, który przyjmuje całodobowo zgłoszenia
pod numerem tel.: 58 52 44 500.

Dane za 2015 rok.
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Edukacja, zdrowie publiczne,
aktywność obywatelska, wsparcie społeczne
n zapewnienie edukacji formalnej
dzieciom i młodzieży
n prowadzenie żłobków, przedszkoli,
szkół, ośrodków wsparcia
n promowanie zdrowia i profilaktyka chorób
n animacja społeczności lokalnych
n współpraca z organizacjami
pozarządowymi
n konsultacje społeczne
n zapewnienie opieki dzieciom
pozbawionym opieki rodzicielskiej
n wspieranie osób i rodzin potrzebujących
pomocy, w tym udzielanie świadczeń

Osiągasz dobre wyniki w nauce lub myślisz
o działalności kulturalnej?
Aplikuj o stypendia dla uczniów, studentów
i absolwentów.

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

31,3% (793 171 888 zł)
stanowią wydatki na EDUKACJĘ
I OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

9,1% (231 765 020 zł)
stanowią wydatki na POMOC
SPOŁECZNĄ I INTEGRACJĘ

0,6% (14 425 973 zł)

stanowią wydatki na
ZDROWIE MIESZKAŃCÓW
I PRZECIWDZIAŁANIE CHOROBOM
CYWILIZACYJNYM ORAZ UZALEŻNIENIOM

bip.gdansk.pl/procedury-urzedowe
Masz pomysł na co przeznaczyć środki z budżetu
Gdańska?
Zgłoś swoją propozycję do budżetu obywatelskiego,
a następnie zagłosuj na najlepsze projekty!

gdansk.pl/budzet-obywatelski
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Dane za 2015 rok.

Innowacyjność, przedsiębiorczość,
atrakcyjność inwestycyjna
n przeprowadzanie badań i analiz
społeczno-gospodarczych
n tworzenie programu rozwoju Gdańska,
w tym planowanie inwestycji
n przygotowywanie i realizacja inwestycji
miejskich
n współpraca gospodarcza z partnerami
krajowymi i zagranicznymi
n pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych i realizacja projektów inwestycyjnych
n rozwój lokalnego rynku pracy
nw
 spieranie i promocja przedsiębiorczości
n nadzór właścicielski nad spółkami prawa
handlowego i fundacjami z udziałem Gdańska

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

1,1% (26 693 167 zł)

stanowią wydatki na
ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Chcesz rozpocząć swoją przygodę
z przedsiębiorczością? Myślisz o własnej
firmie lub jej rozwoju?
Weź udział w programie tutorskim Clipster,
przyjdź na Creative Morning lub przystąp
do konkursu na kreatywny biznes i otrzymaj wsparcie
w postaci inkubacji Twojej firmy.

inkubatorstarter.pl
Szukasz prostej instrukcji, jak założyć
własną działalność? Nie możesz się odnaleźć
w obowiązującym porządku prawnym?
Asystent gdańskiego przedsiębiorcy przeprowadzi Cię
zdalnie przez proces zakładania firmy, poinformuje
o zmianach w prawie oraz udzieli wskazówek,
z jakich programów można otrzymać dotacje unijne.
Dane za 2015 rok.

asystent.gdansk.gda.pl
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Sprawy obywatelskie, bezpieczeństwo
n prowadzenie ewidencji ludności
i ewidencji pojazdów
n wydawanie dowodów osobistych
i praw jazdy
n ewidencjonowanie działalności
gospodarczej
n zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego
n ochrona przeciwpowodziowa
i przeciwpożarowa
n przeprowadzenie wyborów i referendów
n współpraca z radami dzielnic
n prowadzenie rejestru stanu cywilnego
n ochrona praw konsumenta

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

4,3% (109 709 726 zł)

stanowią wydatki na
ZARZĄDZANIE MIASTEM
I JEGO STRUKTURAMI

2,2% (56 355 705 zł)
stanowią wydatki na
BEZPIECZEŃSTWO

0,9% (22 686 057 zł)
stanowią wydatki na SPRAWY
OBYWATELSKIE I USŁUGI
ADMINISTRACYJNE
Dysponujesz informacją związaną
z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego?
Takie zgłoszenia całodobowo przyjmuje
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod numerem telefonu 58 778 30 00.
Masz wątpliwości dotyczące zawartej przez siebie
umowy? Potrzebujesz porady lub rzecznictwa
swoich interesów wobec przedsiębiorcy?
Pod numerem telefonu 58 323 70 11 możesz
umówić się na spotkanie i skorzystać z pomocy
Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
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Dane za 2015 rok.

Finanse miasta
n tworzenie budżetu Gdańska i nadzór
nad jego realizacją
n opracowanie wieloletniej prognozy
finansowej Gdańska
n prowadzenia spraw dotyczących podatków,
opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej
n obsługa długu Gdańska oraz wpłata
„janosikowego” do budżetu państwa

Czy wiesz, że
w budżecie Gdańska...

2,8% (71 869 635 zł)

stanowią wydatki na ZARZĄDZANIE FINANSAMI
MIASTA

Płać podatki w Gdańsku! Dowiedz się, jaka część
Twojego podatku w skali miesiąca została
przeznaczona na poszczególne zadania miasta.

gdansk.pl/budzet
Ile kosztuje nasze miasto? Możesz sprawdzić między
innymi koszt remontu chodnika, utrzymania żyrafy
lub słonia w ZOO czy oczyszczenia pomnika z graffiti.

gdansk.pl/cennik
Skąd się biorą pieniądze w budżecie Gdańska?
PIT
CIT

2 717.0 mln zł

Udziały w podatkach,
np. PIT, CIT

28.8%

781.3 mln zł

Subwencje,
np. oświatowa

16.1%

437.3 mln zł

Dotacje na zadania własne,
np. fundusze unijne

14.6%

396.9 mln zł

Podatki i opłaty lokalne,
np. od nieruchomości

14.6%

396.3 mln zł

Dochody jednostek budżetowych,
np. ze sprzedaży biletów

11.2%

303.0 mln zł

Dochody z mienia komunalnego,
np. sprzedaż majątku

7.1%

194.1 mln zł

Dotacje na zadania zlecone,
np. na pomoc społeczną

5.2%

142.2 mln zł

Pozostałe dochody,
np. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne

2.4%

65.5 mln zł
Dane za 2015 rok.
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Jednostki organizacyjne
i podmioty gospodarcze
z udziałem Miasta Gdańska
W każdym z obszarów funkcjonowania
miasta działają jednostki, spółki i fundacje,
którym Miasto powierza własne zadania
i majątek niezbędny do ich realizacji.
Jednostkami organizacyjnymi są:
n jednostki budżetowe, które koszty swojej
działalności pokrywają z budżetu gminy
i nie posiadają osobowości prawnej,
n samorządowe zakłady budżetowe,
czyli takie jednostki, które posiadają swoje
budżety, koszty swojej działalności
pokrywają z przychodów własnych
i nie posiadają osobowości prawnej,
n instytucje kultury, czyli takie jednostki,
które posiadają własne budżety i osobowość prawną, a koszty swojej działalności
pokrywają z przychodów własnych.
Gdańsk, jako miasto na prawach powiatu,
posiada także odrębną grupę jednostek
nazywaną powiatowymi jednostkami
administracji zespolonej, poprzez które
realizuje działania wynikające z zadań
powiatu.
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Podmioty gospodarcze z udziałem
Miasta Gdańska to spółki komunalne.
Miasto jest ich właścicielem
(spółki zależne) lub udziałowcem
(spółki z udziałem mniejszościowym
Miasta). Posiadają majątek lub zarządzają
powierzonym im majątkiem.
Za świadczone usługi publiczne pobierają
opłaty od mieszkańców lub otrzymują
zapłatę od Miasta.
Gdańsk jest także fundatorem
lub współfundatorem fundacji.

Kultura, sport,
promocja miasta
Instytucje kultury:
n Miejski Teatr Miniatura
n Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum
Gedanensis”
n Gdański Archipelag Kultury
n Klub Żak
n Cappella Gedanensis
n Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
n Europejskie Centrum Solidarności

n Gdański Teatr Szekspirowski
n Instytut Kultury Miejskiej
n Gdańska Galeria Miejska
n Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
n Miejskie Filie Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Jednostki budżetowe:
n Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Spółki zależne:
n Biuro Inwestycji
Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
Fundacje:
n Fundacja Centrum Solidarności

Przestrzeń publiczna
Jednostki budżetowe:
n Biuro Rozwoju Gdańska
Fundacje:
n Agencja Regionalnego Monitoringu
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
Powiatowe jednostki administracji
zespolonej:
n Powiatowa Stacja
Sanitarno–Epidemiologiczna

Infrastruktura,
mobilność, transport
Jednostki budżetowe:
n Zarząd Dróg i Zieleni
n Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”

n Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Samorządowe zakłady budżetowe:
n Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
Spółki zależne:
n Gdańskie Inwestycje
Komunalne Sp. z o.o.
n Gdańska Infrastruktura
Społeczna Sp. z o.o.
n Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
n Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
n Gdańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
n Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława” Sp. z o.o.
n Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
n Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Sp. z o.o.
Powiatowe jednostki administracji
zespolonej:
n Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Edukacja, zdrowie
publiczne, aktywność
obywatelska, wsparcie społeczne
Jednostki budżetowe:
n Gdański Zespół Żłobków
n 56 przedszkoli
n 40 szkół podstawowych
n 10 gimnazjów
n 22 zespoły kształcenia podstawowego
i gimnazjalnego
n 18 zespołów szkół ogólnokształcących
i liceów ogólnokształcących
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n 14 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych
n 2 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
n Pałac Młodzieży
n Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
n 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
n 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych
n Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filiami
n Bursa Gdańska
n Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
n Ośrodek Promocji Zdrowia
n Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
n Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
n Gdańskie Centrum Świadczeń
n Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej
dla Dzieci i Młodzieży
n Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
n 2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego: „Pełna Chata” i „Dom Wspólny
Świat”
n Gdańskie Domy dla Dzieci
n Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Borchardta
n Dom Integracyjno-Rodzinny
n 3 Domy Pomocy Społecznej
Fundacje:
n Fundacja Gdańska

Innowacyjność,
przedsiębiorczość,
atrakcyjność inwestycyjna
Jednostki budżetowe:
n Centrum Hewelianum
n Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Spółki zależne:
n Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o.
n Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
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Fundacje:
n Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
n Pomorska Sieć Innowacyjna Brainet
n Unia Metropolii Polskich
Powiatowe jednostki administracji zespolonej:
n Powiatowy Urząd Pracy

Sprawy obywatelskie,
bezpieczeństwo,
Jednostki budżetowe:
n Straż Miejska
Powiatowe jednostki administracji
zespolonej:
n Komenda Miejska Policji
n Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta
(% udział Miasta):
n Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. (50%)
n Saur Neptun Gdańsk S.A. (49%)
n Forum Gdańsk Sp. z o.o (44,97%)
n Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (33,63%)
n InnoBaltica Sp. z o.o. (32,05%)
n Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
(17,14%)
n PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (13,54%)
n Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (5,79%)
n Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (3,38%)
n Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. (2,43%)
n Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (2,31%)
n Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno -Spożywcze S.A.
(0,88% akcji/0,78% głosów)
n „Unimor Radiocom” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
(0,20%)
n Stocznia „Gdynia” S.A. w upadłości likwidacyjnej
(0,0005%)

Od zadań i budżetu
do wspólnego działania
Idea, która ma siłę integracji
Miasto Gdańsk realizuje swoje zadania
w ramach ustalonych przez prawo
oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zbiorowych gdańszczan.
Jednak nawet najlepiej zorganizowany
samorząd nie jest w stanie w pełni
realizować swoich zadań
bez zaangażowania mieszkańców.

Rolą samorządu jest bycie brokerem
posiadanych informacji i środków,
łączenie ludzi i budowanie relacji
między nimi. Dzięki temu ujawniają się
wspólne potrzeby oraz poprawia
skuteczność ich zaspokajania.
Zwiększa się także zaufanie społeczne,
które buduje wspólnotowość lokalną
i samorządność.
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Od samorządu
do samorządności
Idea, która ma siłę samostanowienia
Samorządność to więcej niż administracja,
wspólnota mieszkańców i podział
terytorialny. Samorządność to reguła życia
społecznego polegająca na zaangażowaniu
obywatelskim.

Samorząd dostarcza mieszkańcom
narzędzi, dzięki którym mogą
aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczności, ale dopiero podjęcie
wspólnego działania przez mieszkańców daje największe szanse
na wprowadzenie pozytywnych
pomysłów do realizacji.

To właśnie dzięki codziennemu
zaangażowaniu w życie społeczności
lokalnej, wzajemnej pomocy i trosce
o najbliższe otoczenie poprawia się jakość
życia wszystkich mieszkańców miasta.
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Od aktywności
do innowacyjności
Idea, która ma siłę rozwoju
Rozwój społeczności lokalnych to więcej
niż dostarczanie przez samorząd coraz
nowszych i lepiej zorganizowanych usług.
Rozwój ten, to przede wszystkim lepsze
wykorzystanie już istniejących środków
i zasobów, które często są niedostrzegane
i niewykorzystywane.

Dzięki temu możliwe stają się innowacje
społeczne, które, wykorzystując małe,
lokalne zasoby do osiągania zmian,
czynią codzienne życie bezpieczniejszym,
prostszym, bardziej efektywnym
i przyjemniejszym.

Zadaniem samorządu jest wspieranie
innowacji społecznych, które wykorzystując dostępne zasoby podnoszą
jakość życia mieszkańców.
Ale to dopiero pełne zaangażowanie
i pomysłowość mieszkańców jest
motorem dobrych zmian.
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Egzemplarz bezpłatny
Opracowanie, kontakt:
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

Dane zawarte w publikacji (z wyłączeniem danych budżetowych)
podano według stanu na lipiec 2016 roku. Podane informacje mogą ulec zmianie.

www.gdansk.pl
www.facebook.com/zGdanska

