Tematyka zagadnienia do samodzielnej pracy: Samorządy w Polsce – powiat, województwo.
Treści zapisane kursywą obowiązkowo do zapisania w zeszycie.
Z lekcji dowiesz się i poznasz:

Pojęcia:











powiat, województwo, miasto na prawach powiatu,
rada powiatu,
sejmik województwa,
zarząd powiatu, zarząd województwa,
starosta, marszałek województwa,
wojewoda,
urząd wojewódzki.
Poznasz:
zasady wyboru, powoływania organów samorządu powiatowego i wojewódzkiego,
zadań i form pracy samorządu powiatowego i wojewódzkiego,

1. Powiat to jednostka administracyjna II stopnia, usytuowana między gminą a województwem.
W powiecie władzę uchwałodawczą sprawuje rada powiatu, natomiast władzę wykonawczą –
zarząd powiatu ze starostą na czele. Członków rady wybierają obywatele w organizowanych co
cztery lata wyborach samorządowych. W miastach na prawach powiatu (tak jak Piotrków
Trybunalski) organem uchwałodawczym jest rada miasta, a władza wykonawcza należy do
prezydenta. Do głównych zadań władz powiatowych zalicza się m.in.: finansowanie szkolnictwa
średniego, zapewnienie funkcjonowania szpitali oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

2. Województwo to największa pod względem zajmowanego obszaru jednostka samorządu
terytorialnego w Polsce. Obecnie w kraju istnieje 16 takich podmiotów – do 1999 r. ich liczba
wynosiła 49. W skład województwa wchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu powiatów. Na terenie
województwa funkcjonuje administracja samorządowa i rządowa. Samorząd tworzą: sejmik
województwa będący organem uchwałodawczym oraz zarząd województwa sprawujący władzę
wykonawczą z marszałkiem województwa na czele. Funkcję reprezentanta rządu w województwie
pełni wojewoda. Sejmik województwa wybierany jest co cztery lata w wyborach samorządowych,
zaś marszałek i zarząd powoływani są z grona radnych.

3. Przed udaniem się do urzędu w celu załatwienia określonej sprawy warto sprawdzić na stronie
internetowej danej instytucji, jakie dokumenty będą do tego potrzebne. Każdy urząd w Polsce ma
bowiem obowiązek prowadzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, zawierającego
wiadomości dotyczące działalności placówki i realizowanych przez nią spraw. Urzędowe
formularze należy wypełniać drukowanymi literami, unikając poprawek i skreśleń. Informacje na
temat danej kwestii znajdują się też w kartach opisu usługi, umieszczanych w każdym urzędzie –
najczęściej obok pokoju, w którym załatwia się konkretną sprawę.
4. Podsumowanie:

