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cjonowaniu Rady.

Głównym zadaniami samorządu gmin-
nego jest: współpraca z właściwymi orga-
nami administracji rządowej,
współdziałanie z organizacjami społeczno-
politycznymi działającymi na terenie
miasta i gminy, zarządzanie mieniem
gminy, sprawowanie opieki nad dobrami
publicznymi, a nade wszystko zapewnia-
nie bezpieczeństwa oraz komfortu życia
mieszkańcom gminy i przebywającym na
terenie gościom. Gmina poprzez podpo-
rządkowane jednostki zapewnia najmłod-
szym warunki do zdobywania wiedzy
(szkoły i przedszkola działające na terenie
gminy), prowadzi ewidencję ludności,
udziela ślubów cywilnych (Urząd Stanu
Cywilnego), sprawuje opiekę nad ludźmi
znajdującymi się w trudniejszej sytuacji ży-
ciowej (Ośrodek Pomocy Społecznej), za-
pewnia miejsce i organizuje dla
mieszkańców imprezy kulturalne (Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury), umożliwia nie-
odpłatne zdobywanie wiedzy (Miejska
Biblioteka Publiczna wraz z filiami).

Urząd zatrudnia 24 pracowników admi-
nistracyjnych i 13 pracowników gospodar-
czych.

ALDONA KORBIK

Stefan Kuśnierek – najdłużej, bo od
1973 roku, pracujący wUrzędzie Miasta
i Gminy Osieczna porównuje czasy
współczesne i minione:
- Na pytanie co się zmieniło w pracy

administracji na przestrzeni minionych pra-
wie 40 lat od kiedy rozpocząłem pracę w
Urzędzie Miasta i Gminy nie ma prostej
odpowiedzi. Jest to temat bardzo złożony.
Należy rozpocząć od tego, że do 1990
roku obowiązywała u nas gospodarka na-
kazowo-rozdzielcza. Mówiąc skrótowo ad-
ministracja państwowa otrzymywała
wytyczne od władz zwierzchnich i odpo-
wiedzialna była za wdrażanie w terenie de-
cyzji podjętych na wyższych szczeblach
władzy partyjno-rządowej. Powszechnym
rozwiązaniem w kwestiach zaopatrzenia
społeczeństwa w podstawowe środki pro-
dukcji takie jak: nawozy, sprzęt rolniczy,
materiały budowlane, paszę, opał, a póź-
niej także produkty spożywcze była reali-
zacja tak zwanych rozdzielników
przydziałów.Wielkość przydzielanych dóbr
często nie pokrywała 30 procent popytu.
W związku z tym, że urzędy gmin zobo-
wiązane były do dokonywania rozdziału
wymienionych dóbr, to przy bardzo niskiej
podaży często dochodziło do napięć na

linii: społeczeństwo – urząd. Uwa-
runkowania te nie służyły dobrze
ani społeczeństwu ani urzędnikom.
Sytuacja ta stopniowo zmieniała
się po roku 1990 w warunkach od-
rodzonych samorządów. Zmieniło
się oblicze gospodarki, która za-
częła funkcjonować w warunkach
gospodarki rynkowej. Nastąpił
wzrost podaży deficytowych dotąd
produktów. Jednocześnie coraz
„droższy” stał się pieniądz, który do
dzisiaj jest dobrem najbardziej po-
szukiwanym. Pogoń za nim rów-
nież nie sprzyja właściwym
relacjom międzyludzkim. W moim
odczuciu ani miniony okres gospo-
darki nakazowo-rozdzielczej, ani
obecny okres gospodarki rynkowej
nie jest tym, czego obywatelskie
społeczeństwo ma prawo oczeki-
wać na początku XXI wieku. Do
pozytywnych przesłanek okresu
przed powstaniem samorządów
zaliczyłbym przede wszystkim po-
czucie bezpieczeństwa egzysten-
cjalnego jednostki oraz rodzin, a do
negatywów – wyczerpującą walkę
o zdobycie jakichkolwiek dóbr. Dzi-
siaj nie musimy jechać za granicę
by zobaczyć najnowsze zdobycze
techniki, gdyż mamy je u siebie
lecz paradoksalnie musimy tam je-
chać by zarobić na ich kupno. Ta-
kich porównań jest mnóstwo. To
wszystko, o czym jest mowa, ma
bezpośrednie przełożenie na pracę
Urzędu, w który mam przyjemność
pracować. W minionych 37 latach
zmieniło się prawie wszystko:
zmieniło się na lepsze wyposaże-
nie w sprzęt, zmieniły się warunki
lokalowe, a tym samym warunki
pracy, w sposób naturalny zmieniła
się kadra pracowników. Nie zmie-
niła się tylko rola, jaką ma pełnić
urząd, a rolą tą jest służenie spo-
łeczności lokalnej. Ja mogę stwier-
dzić, że na swojej drodze
zawodowej w naszym Urzędzie
spotkałem bardzo oddanych społe-
czeństwu pracowników administra-
cji państwowej, a obecnie
samorządowej, spotkałem wspa-
niałych petentów rozumiejących
dobrze pracę urzędu. Myślę i mam
nadzieję, że przyszłe pokolenia
urzędników ułożą sobie takie rela-
cje ze społeczeństwem, że bez
względu na zmieniające się oto-
czenie, będą to relacje zdrowe,
oparte na argumentach i zdrowo
rozsądkowym myśleniu.

Historia samorządności

Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. przystąpiono do tworze-
nia instytucji samorządu terytorial-
nego. Przede wszystkim tam,
gdzie to było możliwe, szybko
przeprowadzono wybory do lokal-
nych ciał kolegialnych, które ist-
niały pod zaborami przed
wybuchem I wojny światowej.
Ustanowiony został trójstopniowy
podział administracyjny z instytu-
cjami samorządowymi na każdym
szczeblu. Na poziomie wojewódz-
kim instytucje samorządowe ist-
niały jedynie na ziemiach byłego
zaboru pruskiego, tj. w wojewódz-
twach poznańskim i pomorskim.
Kontrolę nad samorządem teryto-
rialnym pozostawiono Rządowi,
który miał ją sprawować nie tylko
poprzez swoje organa, ale także
przez organy samorządu wy-
ższego stopnia. Konstytucja do-
puszczała także tworzenie
związków jednostek samorządu
dla wykonywania zadań szczegól-
nych.
W okresie powojennym

Po drugiej wojnie światowej in-
stytucje samorządu terytorialnego
zostały formalnie przywrócone.
Podstawową instytucją były Rady
Narodowe na poziomie gmin po-
wiatów i województw. Zmiany gra-
nic Polski sprawiły, że
administracja na różnych obsza-
rach pozostawała zróżnicowana.
W 1950 r. samorządność została
oficjalnie zmieniona, zaś system
Rad Narodowych faktycznie prze-
kształcony został w lokalne organy
administracji państwowej. W kraju
socjalistycznym, jakim była PRL,
władza oficjalnie należała do ludu
pracującego miast i wsi, który
sprawował ją przez wybieranych
przedstawicieli do Sejmu i Rad
Narodowych. (Po przełomie 1989
r. właśnie na bazie istniejących in-
stytucji zaczęto odbudowywać sa-
morząd terytorialny.)

W 1954 r. wprowadzono re-
formę podziału administracyjnego
wsi powołując gromadzkie Rady
Narodowe. Zamiast dotychczaso-
wych 2994 gmin wiejskich utwo-
rzono 8789 gromad jako
jednostek podziału administracyj-
nego wsi. Jednocześnie na mocy
ustawy o osiedlach i Radach Na-
rodowych osiedli utworzono pierw-
sze osiedla. Podział na
województwa, powiaty i gromady
lub osiedla utrzymał się bez głęb-
szych zmian do roku 1975, kiedy
zlikwidowano podział trójstop-
niowy. Ustawą z 28 maja 1975 r.
utworzono 49 województw, znie-
siono powiaty. Wcześniej, w 1973
roku zastąpiono gromady, których
liczba wynosiła ówcześnie niecałe

4 tysiące, większymi gminami w
liczbie niewiele ponad 2 tysiące.

W czasie przemian

Taki podział administracyjny
doczekał do przemian ustrojo-
wych. Bardzo szybko, bo jeszcze
w 1989 roku odtworzony Senat, w
którym 99 ze 100 miejsc zdobyła
w wyborach czerwcowych demo-
kratyczna opozycja, zapropono-
wał projekt przywrócenia instytucji
samorządu terytorialnego. Projekt
nowej ustawy był gotowy jeszcze
przed nowelą do PRL-owskiej
konstytucji, która w grudniu 1989
r. przywróciła nazwę Rzeczpospo-
lita Polska i zagwarantowała
prawo do sprawowania władzy
publicznej także poprzez samo-
rząd terytorialny.
8 marca 1990 r. uchwalono

ustawę o samorządzie gminnym,
wkrótce uregulowano status
urzędników i pracowników samo-
rządowych, ustrój miasta stołecz-
nego Warszawy i kwestie
wyborów lokalnych, które po raz
pierwszy przeprowadzono 27
maja 1990 r. Jednakże dopiero
wybór Lecha Wałęsy na prezy-
denta w grudniu 1990 r. i w pełni
wolne wybory parlamentarne w
1991 r. stały się potwierdzeniem
demokratycznych przemian nad
Wisłą.

Rolę i miejsce samorządu tery-
torialnego potwierdziła tzw. Mała
Konstytucja w 1992 r., której pełna
nazwa brzmiała: Ustawa Konsty-
tucyjna z dnia 17 października
1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i
wykonawczą Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorządzie tery-
torialnym. Gwarantowała ona jed-
nostkom samorządu
podmiotowość, prawo własności i
wskazywała na role w wypełnianiu
władzy publicznej, podstawową
jednostką stała się gmina, zaś sa-
morząd na innych szczeblach
określać miano w drodze ustawo-
wej. Gwarantowano powszechne,
tajne i równe wybory do organów
stanowiących samorządu teryto-
rialnego, a także możliwość prze-
prowadzania referendów
lokalnych.

Przywrócenie samorządności
gmin stanowiło znaczący krok w
przełamywaniu monopolu władzy
centralnej w obszarze politycz-
nym, administracji publicznej,
własności jak i finansowej.

Obecnie Polska dzieli się na 16
województw, 379 powiatów (65
grodzkich + 314 ziemskich) i 2478
gmin (306 miejskich + 591 miej-
sko-wiejskich + 1581 wiejskich).

rytorialny jaki mamy obecnie istniał już dużo wcześniej.


