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IV.II. System polityczny RP 

1. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego 

2. Samorząd terytorialny w Polsce. 

Wymogi podstawy programowej: 

– Najwyższa Izba Kontroli 

– Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich 

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

– prokuratura 

– policja 

– Instytut Pamięci Narodowej 

– procedura lustracyjna 

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

– Urząd Komunikacji Elektronicznej 

– samorząd 

– formy samorządu 

– struktura samorządu terytorialnego 

– zadania samorządu terytorialnego 

– organy samorządu terytorialnego 

– referendum lokalne 

– źródła dochodów samorządów 

– procedura uchwalania budżetu 

– nadzór nad samorządem terytorialnym 

 

Zadanie 1.  

O kompetencjach kolegialnych organów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

Opis 1. Do kompetencji tego organu należy: przygotowywanie projektu i wykonywanie 
budżetu województwa, dokonywanie wydatków budżetowych oraz zgłaszanie propozycji 
zmian w budżecie województwa. 



Opis 2. Do kompetencji tego organu należy: uchwalanie budżetu województwa oraz 
rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych 
województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa. 

Na podstawie: Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, z późn. zm. (stan prawny na 5 marca 2019 r.). 

Do każdego opisu dopisz nazwę organu, którego kompetencji dotyczy ten opis. 

Opis 1. – ………...………………………..…………………………………………...……….. 

Opis 2. – ………...………………………..…………………………………………...……….. 

 

Zadanie 2.  

Źródło 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym [fragment] 

Art. 55. 1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych 

do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 
pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło 
nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. 

Art. 56.1. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie 
poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. 

Źródło 2. O referendum w gminie Janowiec 

Czy wójt Janowca w niedzielę (22.09.2013 r.) straci stanowisko? W referendum dotyczącym 
jego odwołania uczestniczyło 1407 mieszkańców gminy. W tamtych wyborach oddano 1899 
głosów. 

Teraz odwołania wójta chciało 1310 osób. Oddano 57 głosów przeciw takiej decyzji i 40 
głosów nieważnych. Uprawnione do głosowania były 3164 osoby – poinformowała 
przewodnicząca gminnej komisji ds. referendum. 

Na podstawie: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/938334,Po-lokalnych-referendach... 
[dostęp: 31.12.2014]. 

Udziel odpowiedzi na pytanie postawione w podkreślonym zdaniu tekstu. Uzasadnij ją, 
odnosząc się do wskazanych w tekście danych liczbowych i dwóch przedstawionych 
przepisów prawnych. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 


