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Decentralizacja w Austrii
1814-1815
Kongres
Wiedeński

1.10.1920
Uchwalenie Konstytucji Republiki Federalnej
na mocy Bundesverfassungsgesetz (B-VG)

28.7.1914
Rozpoczęcie I
wojny światowej

13.3.1938
Aneksja Austrii
przez Niemcy

1929
Wzmocnienie obowiązków
prezydenta federalnego

12.11.1918
Abdykacja cesarza Karola I. Ustanowienie pierwszej Republiki
Austrii poprzez akcesję landów (Länder) (regionów)

1.7.1934
Uchwalenie konstytucji
Standesstaatliche Verfassung

kwiecień 1945
Wyzwolenie Austrii
przez aliantów

10.4.1938
Austria staje się Marchią Wschodnią
(Ostmark) Trzeciej Rzeszy

15.5.1955
Traktat państwowy:
Druga Republika
19.12.1945
Przywrócenie konstytucji
federalnej (B-VG)

Proces decentralizacji
1862
Ustawodawstwo
cesarskie w sprawie
władz lokalnych
(Reichsgemeindegesetz)

1920
Konstytucja
Republiki Federalnej
(z poprawkami z 1929 r).
Zasada samorządności
lokalnej zapisana
w konstytucji

1938-45
Zastąpienie
Länder (krajów
związkowych) przez
niemieckie Gaue
(regiony)

1962
Poprawka do
ustawodawstwa
gminnego: rewizja
Konstytucji Federalnej:
rozwój samorządu
lokalnego w
Austrii

1974
Poprawka do
Konstytucji
Federalnej;
wzmocnienie
federalizmu

1976
Przedstawienie
listy żądań
przez kraje
związkowe

1983
Poprawka
do Konstytucji
Federalnej:
ograniczenie wpływu
rządu federalnego
na kraje
związkowe

1984
Poprawka do
Konstytucji Federalnej:
wzmocnienie roli Rady
Związkowej (Bundesrat)
i uprawnień krajów
związkowych

1985
Przedstawienie
przez kraje
związkowe nowej
listy żądań

26.10.1955
Ustawa o neutralności konstytucyjnej:
odzyskanie suwerenności przez Austrię

1988
Poprawka do
Konstytucji Federalnej:
przyznanie Radzie Związkowej
(Bundesrat - izbie wyższej
parlamentu) dodatkowych
uprawnień
- przyznanie krajom związkowym
uprawnień do zawierania
umów
międzynarodowych

1970
Porozumienie włosko-austriackie
w sprawie Południowego Tyrolu

grudzień 1955
Austria zostaje
członkiem ONZ

8.10.1992
Polityczne
porozumienie
w sprawie
reformy państwa
federalnego

1960
Austria zostaje członkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

1994 + 1996
Przygotowanie przez
rząd federalny planu
reformy państwa
federalnego (zmiany
nie zostały jeszcze przyjęte
przez parlament
federalny)

1972
Podpisanie dwustronnego porozumienia
z EWG w sprawie wolnego handlu

1998
Przygotowanie
przez kraje związkowe
planu reformy państwa
federalnego (sądy
administracyjne krajów
związkowych)

Szczebel
krajowy

może rozpocząć procedurę zwolnienia

Bund
(Szczebel federacji):

Bundesrat (Rada Związkowa)
(organ władzy ustawodawczej, izba wyższa parlamentu).
64 członków wybieranych przez parlamenty krajów
związkowych (Landtage) proporcjonalnie do liczby
ludności każdego z krajów związkowych. Dysponuje
prawem weta umożliwiającym opóźnienie przyjęcia
ustawy. Obowiązkiem Rady jest zatwierdzanie projektów
prawa federalnego dotyczących krajów związkowych

Szczebel
regionalny

wybiera członków Rady Związkowej

Nationalrat (Rada Narodowa)
(organ władzy ustawodawczej, izba
niższa parlamentu) 183 członków
wybieranych w powszechnych
wyborach bezpośrednich
(proporcjonalnych) na
czteroletnią kadencję.

Kompetencje

ma prawo
rozwiązania

Bundesregierung (rząd federalny)

Sprawuje nadzór nad zgodnością z konstytucją
działań administracji rządowej, ustaw i przepisów
oraz nad kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności
urzędników państwowych najwyższego szczebla

Minister spraw wewnętrznych

w skład którego wchodzą kanclerz federalny (Bundeskanzler),
wicekanclerz i ministrowie federalni, powoływani przez
prezydenta federalnego

Verwaltungsgerichtshof
(Trybunał Administracyjny)
Najwyższy organ sądownictwa administracyjnego.
Jego zadaniem jest zapewnianie zgodności z prawem
działań administracji rządowej

zaprzysięga nowo mianowanych urzędników

sprawia, że rząd opóźnia weto w stosunku
do aktów prawnych kraju związkowego

9 Länder (krajów związkowych)

Landeshauptmann (premier kraju związkowego) Landesregierung (rząd kraju związkowego)

Wiedeń jest zarówno
krajem związkowym,
jak i jednostką
szczebla lokalnego

Wybierany przez parlament kraju związkowego i zaprzysięgany
przez prezydenta federalnego. Do jego powinności należy
reprezentowanie kraju związkowego na zewnątrz, przewodniczenie
posiedzeniom rządu kraju związkowego. Jest urzędnikiem
pośredniego szczebla administracji federalnej i w ramach jej
struktur zobowiązany jest wykonywać polecenia rządu federalnego
i jego ministrów. Jest uprawniony do wydawania poleceń innym
członkom rządu kraju związkowego i podległym organom władzy
w zakresie administracji federalnej szczebla pośredniego

Landtag (parlament kraju związkowego)
Członkowie wybierani są w powszechnych wyborach
bezpośrednich (proporcjonalnych) na pięcio- lub
sześcioletnią kadencję. Wybiera premiera kraju
związkowego (Landeshauptmann) i innych członków
rządu kraju związkowego. Dysponuje znaczącymi
uprawnieniami ustawodawczymi w dziedzinach o
istotnym
Powers znaczeniu dla kraju związkowego

30.6.2003
Powołanie Zgromadzenia
Konstytucyjnego odpowiedzialnego
za przygotowanie jednolitego
tekstu mającego zastąpić liczne ustawy
i przepisy konstytucyjne, regulującego
i zmieniającego kryteria dotyczące
rozdziału uprawnień, mechanizmów
podatkowych oraz systemu nadzoru
na poziomie federalnym
i regionalnym

prezydent federalny dysponuje prawem rozwiązania
parlamentu kraju związkowego na wniosek rządu
federalnego po zaciągnięciu opinii Rady Związkowej

Niezależne senaty administracyjne kraju
związkowego

2 systemy:
• System proporcjonalny (Proporzsystem): każda partia
posiada określony procent mandatów w parlamencie kraju
związkowego, ma prawo nominowania jednego lub więcej
ministrów do rządu kraju związkowego (Burgenland,
Górna Austria, Dolna Austria, Styria, Karyntia)
• Rząd/opozycja: rząd (możliwa koalicja) z opozycją
(Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, Wiedeń).

Organ odwoławczy w sprawach karnych i
ogólno-administracyjnych oraz w sprawie skarg dotyczących
działań organów władzy wykonawczej

28.1.2005
Ostatnie posiedzenie austriackiego
Zgromadzenia Konstytucyjnego;
przedstawienie projektu konstytucji i
sprawozdania prezydentowi federalnemu,
rządowi federalnemu, Radzie Narodowej,
Radzie Związkowej, premierom krajów
związkowych i parlamentom regionalnym
oraz omówienie ich w parlamencie

Zadania

(Szczebel
federacji)

odpowiada przed ministrem spraw wewnętrznych
w kwestii przestrzegania porządku publicznego

Biuro rządu regionalnego (aparat administracyjny wspomagający działania premiera i rządu kraju związkowego)

28.2.2003
Drugi rząd pod
przewodnictwem Schüssela

24.11.2002
Wybory
federalne

(Trybunał Konstytucyjny)

mianuje i zwalnia

wybierany w powszechnych wyborach bezpośrednich
na sześcioletnią kadencję

odpowiada przed Radą Narodową (Nationalrat)

15.1.1999
Mechanizm konsultacji i
układ o stabilizacji między
federacją (Bund) a krajami
związkowymi (Länder). Zasada:
brak przenoszenia obciążeń
finansowych między federacją
(Bund) a krajami związkowymi
bez porozumienia – zasada
„płaci nabywca”

29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu Nicejskiego

1.5.1999
Wejście w życie Traktatu
Amsterdamskiego

styczeń 1995
1.11.1993
Austria przystępuje
Wejście w życie Traktatu o Unii
do UE
Europejskiej (Traktat z Maastricht)

Verfassungsgerichtshof

Bundespräsident (prezydent federalny)

Bundesversammlung (Zgromadzenie Związkowe)

12.6.1994
Referendum w sprawie przystąpienia
Austrii do UE (66% głosów „za”)

1989
Austria składa wniosek
o przystąpienie do EWG

Szczebel
krajowy

1867
Monarchia
austro-węgierska

Szczebel
regionalny

Tło historyczne

Art. 10 Konstytucji Federalnej określa uprawnienia ustawodawcze zarezerwowane dla federacji; polityka zagraniczna, finanse,
polityka handlowa, bezpieczeństwo publiczne, transport, prawo pracy etc.
Wyłączne uprawnienia ustawodawcze i administracyjne w powyższych dziedzinach.
Art. 11 konstytucji: ustawodawstwo Bund (federacja) – wprowadzenie w życie Land (np. ruch drogowy, obywatelstwo, ocena
wpływu na środowisko)
Art. 12 konstytucji wymienia uprawnienia ustawodawcze federacji (prawa ramowe), do których wdrażania poprzez akty
wykonawcze upoważniony jest każdy kraj związkowy (pomoc osobom potrzebującym, młodym, sprawy dotyczące ogółu
społeczeństwa; reforma rolna).
Przeważająca część aktów prawnych jest wprowadzana w życie na szczeblu federalnym.
Art. 11 konstytucji: kraje związkowe są odpowiedzialne za wprowadzenie w życie niektórych federalnych aktów prawnych.
Art. 12 konstytucji: przyjmowanie i wprowadzanie w życie aktów wykonawczych do ramowych ustaw federalnych.
Art. 15 konstytucji: przepisy ogólne: kraj związkowy jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie ustawodawcze i wykonawcze, które
znajdują się poza zakresem działania federacji (Bund) np. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, prawo budowlane,
transport. Administracja federalna szczebla pośredniego: Prawo federalne jest wprowadzane w życie przez premierów krajów
związkowych i podległe im organy władzy. Premier kraju związkowego pełni funkcję urzędnika rządu federalnego i jest
zobowiązany do wykonywania poleceń rządu federalnego lub ministra federalnego.

parlament kraju związkowego mianuje starostę krajowego i rząd kraju związkowego
posiada prawo
sprawowania
nadzoru

Powiaty, zdecentralizowane struktury
administracyjne szczebla federalnego
(Bund) i kraju związkowego (Land)

Bezirkhauptmannschaft (powiatowe władze regionalne)

•

mianuje komisarza powiatowego

monokratyczny organ administracji szczebla powiatowego. Komisarz powiatowy
(Bezirkhauptmann) jest mianowany przez rząd kraju związkowego i stanowi
pierwszą instancję w kwestiach dotyczących administracji federalnej szczebla
bezpośredniego i pośredniego. Zadania lokalne mogą być przekazywane
gminom (Gemeinden).

orzeka w sprawach skarg dotyczących poszczególnych
decyzji w sytuacji, gdy wyczerpano możliwości
odwołania do różnych lokalnych organów władzy

14 miast posiadających własny statut + Wiedeń:
sprawami administracyjnymi na szczeblu lokalnym
zajmuje się burmistrz

sprawuje kontrolę ex post facto, organ nadzorczy

Uprawnienia własne: przepis ogólny: władze lokalne ponoszą ogólną odpowiedzialność za dziedziny mające charakter wyłącznie
lub w przeważającej części lokalny. Do ich głównych zadań należy:

Kompetencje

Kompetencje

Rola lokalnych/regionalnych
władz w procesie integracji
europejskiej i stosunkach
transgranicznych
(przykłady)

Gemeindevorstand (zarząd gminy)

Bürgermeister (Burmistrz)

Wybierana w powszechnych wyborach
bezpośrednich (proporcjonalnych). Skład
odzwierciedla siłę różnych grup politycznych.
Członkowie rady gminnej wybierają zarząd gminy
(Gemeindevorstand). Najwyższy organ władz
szczebla lokalnego zajmujący się zagadnieniami
leżącymi w zakresie jego kompetencji. Rady nie
obowiązują polecenia

Partie polityczne są reprezentowane
proporcjonalnie do ich wpływów. Na czele stoi
burmistrz (Bürgermeister). Zarząd jest pierwszą
instancją w przypadku wszystkich spraw
leżących w zakresie kompetencji rady gminnej.
Posiada uprawnienia do podejmowania decyzji
w kwestiach finansowych, prawnych i
ekonomicznych

W większości krajów związkowych wybierany w powszechnych
wyborach bezpośrednich, w innych krajach związkowych przez
radę gminną. Jest członkiem rady gminnej (w Wiedniu lub
Styrii niekoniecznie) i zarządu gminy. Przewodniczy
posiedzeniom rady gminnej i zarządu gminy. Jest urzędnikiem
organów władzy szczebla lokalnego odpowiedzialnym za
zadania własne gminy oraz urzędnikiem organów administracji
federalnej odpowiedzialnym za zadania objęte zakresem
przyznanych uprawnień i obowiązków

1966
Austriacki Związek
Gmin (Österreichische
Gemeindebund) ma
prawo uczestniczenia
we wszystkich
konsultacjach w sprawie
przyjmowanych
ustaw i dekretów

1972
Grupa robocza ds.
współpracy
transgranicznej
państw alpejskich pod
auspicjami ARGE-ALP
(Niemcy/Włochy/
Austria/Szwajcaria)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

1978
Grupa robocza ds.
współpracy
transgranicznej pod
auspicjami
ALPEN-ADRIA
(Włochy/Austria/Słowenia/
Węgry/Niemcy/Szwajcaria/
Chorwacja)

1980
Europejska
Konwencja
Ramowa
o współpracy
transgranicznej
między władzami
terytorialnymi

23.9.1987
Ratyfikacja
Europejskiej Karty
Samorządu
Lokalnego
(weszła w życie
1 września 1988 r)

1988
Przyjęcie poprawki
do Konstytucji Federalnej
przyznającej krajom
związkowym uprawnienia
do zawierania traktatów
z państwami sąsiadującymi
z Austrią lub tworzącymi je
jednostkami terytorialnymi

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

2359 Gemeinden (jednostki administracyjne szczebla lokalnego)
Gemeinderat (rada gminna)

Uprawnienia wykonawcze. Ma prawo wydawania decyzji.

Szczebel
pośredni

Szczebel
pośredni

99 Bezirksverwaltungsbehörden

•
•
•

mianowanie urzędników lokalnych
i urzędników służby państwowej
policja lokalna
zarządzanie ruchem lokalnym

•
•
•

nadzór nad przepisami o
planowaniu lokalnym
lokalne przepisy w dziedzinie
ochrony zdrowia
lokalne planowanie przestrzenne

•
•

przedsięwzięcia promujące i
wspierające aktywność społeczności
lokalnej: teatry, usługi socjalne,
przepisy regulujące organizację
imprez publicznych

Uprawnienia samorządowe: władze lokalne wypełniają obowiązki przekazane im przez federację i kraje związkowe. Władze
lokalne realizują zadania administracyjne o charakterze państwowym. Burmistrz odpowiada za realizację tych zadań przed
władzami federacji lub kraju związkowego.

1992
Kraje związkowe i władze lokalne włączone zostają
w sieci informacyjne UE: kraje związkowe odgrywają
wiodącą rolę w formułowaniu stanowiska Austrii w
kwestii projektów ustawodawstwa
opracowywanych przez UE, które mają wpływ
na zakres realizowanych przez nie zadań. Kraje
związkowe mogą reprezentować federację
w dziedzinach leżących w zakresie ich zadań

1994
Art. 23 ust. d)
konstytucji,
zaangażowanie krajów
związkowych i organów
władzy szczebla lokalnego
w kwestie dotyczące
integracji europejskiej

1995
Powstanie
Euroregionu
Salzburg
- Berchtesgadener
Land
– Traunstein

1998
Umowa w sprawie współpracy transgranicznej
między prowincjami autonomicznymi
Bolzano-Tyrol Południowy i Trient a krajem
związkowym Tyrol (Euroregion).
Od końca lat 1990-tych: utworzone
zostały kolejne euroregiony obejmujące
regiony Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii,
Niemiec, Włoch i Szwajcarii

1998
Umowa w sprawie
współpracy transgranicznej
między prowincjami
autonomicznymi Bolzano-Tyrol
Południowy i Trient a krajem
związkowym Tyrol
(Euroregion).

Od końca lat 1990-tych
utworzone zostały
kolejne euroregion
obejmujące regiony
Czech, Słowacji, Węgier,
Słowenii, Niemiec, Włoch
i Szwajcarii
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Decentralizacja w Belgii
Tło
historyczne

7.2.1831

1893

4.10.1830

1908

12.3.1950

Powszechne prawo Referendum w sprawie powrotu
wyborcze dla kobiet
Króla Leopolda III
we wszystkich wyborach
(57.6% głosów „za”)

Belgia wstępuje
do ONZ

1921

Pierwsza rewizja Belgia dokonuje
Ogłoszenie
niepodległości Belgii Konstytucji
aneksji Konga

1948

26.6.1945

1921

1919

Powszechne prawo wyborcze dla wszystkich Powszechne prawo
wyborcze dla kobiet
pełnoletnich obywateli płci męskiej,
w wyborach samorządowych
bez cenzusu majątkowego

Nowa
Konstytucja

1948

5.2.1945

Unia gospodarcza Belgia w pełni wyzwolona pod
Belgii i Luksemburga
koniec II wojny światowej

kwiecień 1949

Unia Celna Belgia wstępuje
Beneluksu
do NATO

Tło
historyczne

1.8.1950
Król Leopold III
abdykuje

Proces decentralizacji

1952

30 juin 1960

1970

marzec 1992

mai 1993

Belgia wstępuje do Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

Ogłoszenie niepodległości
Konga Belgijskiego

Belgia rozważa przekształcenie
się w państwo federalne

Pierwszy rząd Dehaene
(rząd centro-lewicowy)

Belgia staje się
państwem federalnym

21.7.1951

1957

Baudoin I wstępuje na tron

Belgia wstępuje
do EWG

1988

1960

Ósmy rząd pod przewodnictwem Premiera Martensa
(partie chrześcijańsko-społeczne przy władzy)

Unia Gospodarcza
Beneluksu

(przed 1970 r.)

1962
Ustalenie
granicy
językowej

Król

Rząd

Senat

Izba
Reprezentantów

(Izba Wyższa)

1970
Rewizja Konstytucji;
początek procesu
defederalizacji;
ustanowienie
wspólnot
i regionów

1977
Pakt z Egmont:
Ustalenia dotyczące
roli prowincji w
dobie federalizmu

Rewizja Konstytucji;
rozszerzenie uprawnień
wspólnot; udzielenie władzy
ustawodawczej
regionom

1983

1984

Reforma
Wspólnoty
Niemieckojęzycznej

Ustanowienie
Sądu
Arbitrażowego

(Izba Niższa)

1.5.1999

lipiec 1999

Śmierć króla Baudoin I; Albert II
koronowany na króla Belgów

Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

Pierwszy rząd Verhofstadta

1.2.2003

12.7.2003

Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Drugi rząd
Verhofstadta

18.5.2003

29.10.2004

Wybory
federalne

Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Uprawnienia
nadzorcze

Prowincje
Uprawnienia
nadzorcze

Kompetencje

Szczebel
prowincji

Uprawnienia
nadzorcze

Prowincje

Kompetencje

Kompetencje

12.8.2003

2000-2001

Ustawa specjalna
finalizująca strukturę
federalną:
Połączone władze
gminne (intercommunales)
podlegają wyłącznej
kontroli regionów

Rewizja Konstytucji
w celu nadania
ostatecznego kształtu
strukturze federalnej
państwa i reforma
dwuizbowego systemu
parlamentarnego

Reforma państwa; nowe
uprawnienia dla sfederowanych
organów politycznych;
system refinansowania wspólnot;
regionalizacja prawa na poziomie
gmin i prowincji (wejście
w życie w 2002 r.)

Izba Reprezentantów (Izba Niższa)
150 członków wybieranych bezpośrednio

Rząd odpowiada przed
Izbą Reprezentantów

Kompetencje

10 senatorów

Współpraca
między
rządami

Wspólnota Francuskojęzyczna

Rząd

25 członków 3 do 5 członków,
wybieranych
w tym
bezpośrednio Przewodniczący

Parlament

Rząd

94 członków
(75 z Walońskiego
Parlamentu Regionalnego;
19 z Parlamentu Regionu
Stołecznego Brukseli)

maksymalnie
8 członków,
w tym
Przewodniczący

Współpraca
między
rządami

Rada, 89 członków z Parlamentu
Regionu Stołecznego Brukseli

Kolegium, 5 członków rządu
Regionu Stołecznego Brukseli
Komisja Wspólnoty Flamandzkiej

Komisja Wspólnoty Francuskojęzycznej
Rada,
72 członków z Parlamentu
Regionu
Stołecznego Brukseli

Region Waloński

Kolegium,
3 ministrów
i 2 sekretarzy stanu

Rada,
17 członków z Parlamentu
Regionu
Stołecznego Brukseli

Kolegium,
2 ministrów
i 1 sekretarz stanu

Parlament

Rząd

124 członków
wybieranych
bezpośrednio

maksymalnie
11 członków,
w tym
Przewodniczący

Region Stołeczny Brukseli

Parlament

Rząd

Parlament

Rząd

75 członków wybieranych
bezpośrednio

maksymalnie 9 członków,
w tym Przewodniczący

75 członków
wybieranych
bezpośrednio

5 członków

Region Flamandzki
(został połączony ze
wspólnotą flamandzką)

3 regionalnych
sekretarzy stanu

Uprawnienia nadzorcze

Uprawnienia nadzorcze
Uprawnienia
nadzorcze

Uprawnienia
nadzorcze

5 prowincji
walońskich
Rada
Prowincji

Wspólnota
Flamandzka

Uprawnienia
nadzorcze

5 prowincji
flamandzkich

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Rada
Stałe
Prowincji przedstawicielstwo

Stałe
przedstawicielstwo

Gminy
flamandzkie
Kompetencje

* kompetencje współdzielone

– Stosowanie języków*
– Kultura
– Kształcenie i szkolenia
– Media, w tym radio i TV
– Ochrona zdrowia publicznego i
młodzieży
– Stosunki międzynarodowe*

– Pomoc socjalna
– Wspólnoty ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za badania i
rozwój, jak również za politykę
zagraniczną w tym zakresie
* kompetencje współdzielone

Kompetencje na poziomie regionu
obszary gospodarcze (władza ustawodawcza: regiony mogą wydawać
dekrety regionalne mające moc prawa; nie ma hierarchicznego stosunku
między władzą federalną i regionami)
– Polityka miejska i
planowanie
przestrzenne
– Środowisko
– Prace publiczne
(infrastruktura)
– Transport*
– Handel zagraniczny*
– Rolnictwo*
– Energia*
– Państwowe
budownictwo

mieszkaniowe
– Polityka
gospodarcza*
– Stosunki
międzynarodowe*
– Polityka zatrudnienia
*
– System podatkowy*
– Nadzór nad
przestrzeganiem
prawa gminnego i
prowincjonalnego

– Regiony ponoszą
wyłączną
odpowiedzialność za
badania i rozwój, jak
również za politykę
zagraniczną w takich
sprawach oraz
import, eksport i
tranzyt broni
* kompetencje
współdzielone

Kompetencje

– Planowanie miejskie
– Utrzymanie infrastruktury
– Podejmowanie inicjatyw w
zakresie kształcenia, kultury i
sportu

– Zapewnienie prawidłowego
stosowania wszystkich przepisów
federalnych, wspólnotowych i
regionalnych
– Ogólne sprawy prowincji

Nadzoruje administrację gmin
Kompetencje administracyjne gmin

Gminy walońskie

Szczebel
gminy

19
Gmin
brukselskich

– Rolnictwo*
– Polityka zatrudnienia*
– Transport*
– Stosowanie języków*
– System podatkowy*
– Pomoc dla krajów rozwijających
się*

Kompetencje administracyjne prowincji

Kompetencje

Gminy
walońskie

– Obrona
– System prawny
– Finanse*
– Ubezpieczenia społeczne
– Publiczna służba zdrowia*
– Polityka monetarna
– Stosunki międzynarodowe*
– Polityka gospodarcza*
– Energia*
– Handel zagraniczny*

Kompetencje na poziomie wspólnoty
(władza ustawodawcza: wspólnoty mogą wydawać dekrety wspólnotowe
mające moc prawa; nie ma hierarchicznego stosunku między władzą
federalną i wspólnotami)

Współpraca
między
rządami

Komisja Połączonych Wspólnot

Nadzoruje administrację gmin

Kompetencje

19.3.2004:
Ustawa
przyznająca prawo
wyborcze
cudzoziemcom w
wyborach
gminnych

10 senatorów

Wspólnota
Niemieckojęzyczna
Parlament

Ustawa specjalna
modyfikująca ustawę specjalną
z dnia 8.8.1980 r. o reformach
instytucjonalnych: Nowe
uprawnienia dla sfederowanych
organów politycznych (dotyczące
importu, eksportu
i tranzytu broni)

Kompetencje na poziomie federalnym (władza ustawodawcza)

Rząd

Kompetencje

Sąd Arbitrażowy

Uprawnienia
nadzorcze

Szczebel
regionu

Prowincje

1989
Ustawa o
finansowaniu
regionów
i wspólnot

1993

1993

Trzy ustawy specjalne
• rozszerzająca
jurysdykcję
Sądu Arbitrażowego,
• o instytucjach brukselskich,
• o finansowaniu
regionalnym
i wspólnotowym

Senat (Izba Wyższa)
71 członków (40 wybieranych bezpośrednio,
21 senatorów wspólnotowych,
10 senatorów dokooptowanych)
rozstrzyga na poziomie ustawodawczym konflikty uprawnień pomiędzy organami federalnymi,
wspólnotowymi i regionalnymi

Uprawnienia
nadzorcze

Szczebel
regionu

Uprawnienia
nadzorcze

Rewizja Konstytucji;
rozszerzenie
uprawnień
wspólnot i regionów;
utworzenie Regionu
Stołecznego Brukseli

Kompetencje

Szczebel
wspólnoty

Szczebel
wspólnoty

31.7.1993

Ratyfikacja
Traktatu z Maastricht

Król

1 senator

Szczebel
prowincji

jesień 1992

1989

1988

1980

Obecne federalne państwo belgijskie

Jednolite państwo belgijskie

Kompetencje

1975
Zmniejszenie
liczby gmin
(łączenie
gmin)

Szczebel
krajowy

Bruksela
dwujęzyczna,
pozostałe
obszary
jednojęzyczne

Jednolite państwo belgijskie

Szczebel
krajowy

Ustawa dotycząca
stosowania języków
narodowych;
wzmocnienie zasady
jednojęzyczności;
ustanowienie czterech
regionów
językowych

1932

1836
Organizacja
prowincji
i gmin

Szczebel
gminy

13.6.1999
Wybory do parlamentu europejskiego,
regionalne i wspólnotowe

Proces decentralizacji
1963

Kompetencje

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu o Unii
Europejskiej (Traktat z Maastricht)

262 gminy walońskie
(w tym 9 gmin niemieckojęzycznych)
Rada
Gminy

1970
Umowy z
Luksemburgiem o
pomocy
wzajemnej w razie
klęsk
żywiołowych

Kolegium
burmistrza i radnych

1980
Ustanowienie
współpracy
transgranicznej pomiędzy
krajem Saary, Lotaryngią,
Luksemburgiem,
Nadrenią-Palatynatem i
Walonią

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

Gminy flamandzkie

Gminy brukselskie

Rada
Gminy

Burmistrz

1980
Umowa ramowa UE z
Madrytu o współpracy
transgranicznej
między władzami
lokalnymi i
regionalnymi; umowa
ta weszła w życie w
dniu 22.12.1982 r.;

19 gmin brukselskich

Możliwe ustanowienie
połączonych władz gminnych

15.10.1985
Podpisanie
Europejskiej
Karty
Samorządu
Lokalnego

1986
Umowa krajów
Beneluksu o
współpracy
transgranicznej;
umowa ta weszła
w życie w dniu
1.4.1991 r.;

Kolegium
burmistrza i radnych

5.5.1993
Specjalna
ustawa
ustanawiająca
federalizację
polityki
zagranicznej

308 gmin flamandzkich

Możliwe ustanowienie
połączonych władz gminnych
Rada
Gminy

Burmistrz

8.3.1994
Umowa o współpracy między
Państwem Federalnym,
wspólnotami i regionami w
zakresie procedur zawierania
wspólnych traktatów; umowa o
współpracy w sprawie
belgijskiego przedstawicielstwa
w Radzie Ministrów UE

30.6.1994
Ramowa umowa o
sposobie
reprezentowania Państwa
Federalnego, wspólnot i
regionów w organizacjach
międzynarodowych w
zakresie współdzielonych
kompetencji

Kolegium
burmistrza i radnych

5.4.1995
Umowa o współpracy
między Państwem
Federalnym i trzema
regionami Belgii w
sprawie
międzynarodowej
polityki ochrony
środowiska

Burmistrz

– Utrzymanie porządku
publicznego
– Organizacja wyborów
– Prowadzenie urzędów stanu
cywilnego
– Przyznawanie zezwoleń na
budowę

18.5.1995
Umowa o współpracy
dotycząca statusu
przedstawicieli
wspólnot i regionów
na belgijskich
placówkach
dyplomatycznych i
konsularnych.

– Utrzymanie infrastruktur
drogowych
– Opieka społeczna
– Ogólne sprawy gmin

Decentralizacja w Bułgarii

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 26
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Bułgarii
1929
Intelektualiści republikańscy i członkowie armii popierający
utworzenie federacji z Jugosławią tworzą grupę Zveno

Tło historyczne

15.09.1946
Proklamacja Ludowej
Republiki Bułgarii (1947-1989)

05.09.1944
Oddziały radzieckie
wchodzą do Bułgarii

|

14.12.1955
Bułgaria zostaje
członkiem ONZ

|

|

12.07.1991
Przyjęcie aktualnie
obowiązującej Konstytucji

|

01.03.1993
Umowa o stowarzyszeniu
Bułgarii z UE

|

14.12.1995
Wniosek o członkostwo
w UE

|

22.01.2002
Georgi Părvanov został
prezydentem Republiki

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19.05.1934
Zamach stanu
grupy Zveno

08.09.1946
Obalenie monarchii na
mocy referendum

|

28.07.1913
Traktat z Bukaresztu; podział Macedonii; Bułgaria
otrzymuje zachodnią część terytorium (Pirin)

02.1947
Traktat Paryski; Bułgaria traci swoje
zdobycze, ale utrzymuje granice

01.1990
Poprawki do Konstytucji
socjalistycznej

07.05.1992
Bułgaria zostaje członkiem
Rady Europy

1994
Bułgaria zostaje członkiem stowarzyszonym
Unii Zachodnioeuropejskiej

10-12.12.1999
Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach;
otwarcie negocjacji o przystąpienie Bułgarii do UE

01.02.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Proces decentralizacji
17.09.1991
Ustawa o samorządzie
lokalnym i administracji
lokalnej (wielokrotnie
zmieniana, szczególnie
w roku 1995,
1999, 2003)

1995
Ustawa o
planowaniu
przestrzennym
(zmieniona
w 2001 r.)

1995
Ustawa o
wyborach
lokalnych,
zmieniona
w 1996 r.

1996
1996

1996

Ustawa o
własności
gminnej

Ustawa o
konsultacjach
z ludnością

Gminy bułgarskie
stowarzyszają się
w Krajowym
Stowarzyszeniu Gmin
Republiki Bułgarii
(NAMRB)

1998
Ustawy o
podatkach
i opłatach
lokalnych

1998
Ustawa o
budżecie
gmin

1999
Narodowy
plan rozwoju
regionalnego

2002

2001

Rozpoczęcie procesu
decentralizacji w celu
zwiększenia
niezależności
finansowej gmin
(różne dokumenty
legislacyjne)

Umowa o współpracy
między Radą Ministrów
Bułgarii a Krajowym
Stowarzyszeniem Gmin
(NAMRB)

2004
Ustawa o
rozwoju
regionalnym

Zadania
Odpowiedzialność za ustawodawstwo krajowe we wszystkich dziedzinach.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący
wybierani przez członków Zgromadzenia
podczas pierwszej sesji po wyborach;
Przewodniczącego Zgromadzenia
może wspomagać maksymalnie
5 wiceprzewodniczących.

Rząd (władza wykonawcza)
Premier;
wybierany i odwoływany
przez Zgromadzenie
Narodowe

Wicepremier/Wicepremierzy,
mianowani i odwoływani
przez premiera

Zgromadzenie Narodowe wybiera i odwołuje rząd na wniosek premiera

Trybunał Konstytucyjny;
Ministrowie;
łącznie z jednym
ministrem bez teki;
wybierani i odwoływani
przez Zgromadzenie
Narodowe na wniosek
premiera

odpowiada za sprawdzanie zgodności prawa z
Konstytucją. W skład Trybunału wchodzi 12 sędziów,
z których czterech zostaje mianowanych co trzy lata
na dziewięcioletnią kadencję. Czterech sędziów
wybiera Zgromadzenie Narodowe, czterech mianuje
prezydent Republiki, a czterech wybierają wspólnie
sędziowie Najwyższego Sądu Apelacyjnego i
Najwyższego Sądu Administracyjnego

28 obwodów (oblasti) (od reformy z 1 stycznia 1999 r.)
Zdecentralizowana administracja państwowa
odpowiedzialna za wdrażanie polityki państwa na
szczeblu regionalnym

Naczelnik obwodu (oblasten
upravitel), mianowany przez rząd,
nadzoruje realizację polityki
państwa na szczeblu
regionalnym

Szczebel
krajowy

240 członków wybieranych
na czteroletnią kadencję
w bezpośrednich, powszechnych
wyborach w głosowaniu tajnym

Prezydent Republiki
wybierany na pięcioletnią kadencję w bezpośrednich
wyborach powszechnych

Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

Zgromadzenie Narodowe (Narodno Subranie) (władza ustawodawcza)

Zastępców naczelników
obwodu mianuje premier

Bułgarska Konstytucja stanowi, że "obwód jest jednostką administracyjno-terytorialną do prowadzenia polityki
regionalnej, sprawowania administracji państwowej w terenie i do zapewnienia równowagi między interesem
ogólnokrajowym a lokalnym" (art. 142)
Kierownictwo administracyjne w obwodzie sprawuje naczelnik obwodu, wspomagany przez administrację
obwodową (art. 143.1). Naczelnik obwodu zapewnia "realizację polityki państwa" (art. 143.3).

Rząd mianuje naczelników obwodu

264 Municipalities (Obština)
Municipal council (Obštinski săvet);
wybierana na czteroletnią kadencję
w wyborach bezpośrednich, powszechnych,
na zasadzie reprezentacji proporcjonalnej.

Przewodniczący rady gminy
jest wybierany przez członków
rady gminy

3.850 majoratów i dzielnic
Szczebel sub-gminny obejmuje majoraty
i dzielnice w miastach (24 w stolicy, Sofii,
6 w Płowdiw, 5 w Warnie). Miasta z liczbą
mieszkańców powyżej 100.000 mogą
ustanawiać dzielnice.

Burmistrz (Kmet);
wybierany na czteroletnią
kadencję w powszechnych
wyborach bezpośrednich
w dwóch turach.

Burmistrz majoratu (Kmet na kmetstvo);
wybierany w powszechnych wyborach
bezpośrednich, jeśli liczba mieszkańców
przekracza 250.

Burmistrz dzielnicy
(Rayonen Kmet);
wybierany przez radę gminy

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

Zadania administracyjne w gminach
• Rejestracja urodzeń, ślubów i
zgonów
• Ścieki
• Gospodarka wodą pitną
• Nieczystości gospodarstw
domowych
• Tereny publiczne

• Cmentarze
• Drogi i mosty o znaczeniu
lokalnym
• Miejski transport publiczny
• Budownictwo mieszkaniowe
• Planowanie przestrzenne

• Edukacja – szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe
• Zdrowie – szpitale miejskie
• Kultura i sport
• Usługi socjalne

Majoraty i dzielnice
Majoraty i dzielnice stanowią część administracyjnych i terytorialnych jednostek, jakimi są gminy, tworzone przez
rady gminy.

Udział władz terytorialnych
w integracji europejskiej
i stosunkach transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

03.10.94
Podpisanie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
Rady Europy (wejście w życie: 1 września 1995 r.)

02.06.1998
Podpisanie Europejskiej konwencji ramowej Rady Europy
o współpracy transgranicznej między wspólnotami a władzami terytorialnymi
(tzw. „Konwencja madrycka”) z dnia 21.05.1980) (wejście w życie: 08.08.1999 r.)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą Stałego Przedstawicielstwa Bułgarii przy Unii Europejskiej

Burmistrz majoratu lub dzielnicy:
• realizuje budżet miejski
• organizuje roboty publiczne
• mianuje i odwołuje personel
administracji miejskiej
• poprawia stan środowiska i
zajmuje się rehabilitacją
środowiska

• prowadzi rejestry ludności i
rejestry cywilne
• organizuje świadczenie usług
administracyjnych
• utrzymuje porządek publiczny i
odpowiada za obronę w
przypadku katastrof i wypadków

• reprezentuje majorat lub
dzielnicę
• mogą mu zostać przydzielone
inne funkcje na mocy decyzji
burmistrza gminy lub aktu
parlamentu

Decentralizacja na Cyprze
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Decentralizacja na Cyprze
Tło
historyczne

1571 - 1878
Panowanie Imperium
Ottomańskiego

1914
Wielka Brytania anektuje Cypr,
gdy Turcja zawiera przymierze z Niemcami

1878
Turcja dokonuje cesji Cypru na rzecz
Wielkiej Brytanii w zamian za udzielone przez
Brytyjczyków wsparcie przeciwko Rosjanom

1878-1960
Panowanie brytyjskie

1923
Traktat z Lozanny; Turcja zrzeka się
wszelkich roszczeń w stosunku do Cypru

1915
Wielka Brytania proponuje przekazanie
Cypru Grecji pod warunkiem,
że Grecja przystąpi do wojny z Niemcami

1931
Powstanie Cypryjczyków greckich z
żądaniem przyłączenia do Grecji
(idea Enosis)

1925
Cypr zostaje ogłoszony
kolonią Korony

1954
Grecja wzywa ONZ do zastosowania
na Cyprze zasady samostanowienia

1950
Referendum; 96% Cypryjczyków
greckich wypowiada się za Enosis

16.8.1960
Wycofanie Wielkiej Brytanii i niepodległość Cypru;
Cypr wstępuje do ONZ (20.9.1960) i Wspólnoty Narodów
luty 1959
Podpisanie porozumień w Londynie i Zurychu (pomiędzy Wielką
Brytanią, Grecją, Turcją i obiema społecznościami cypryjskimi)
wykluczających aneksje wyspy przez państwo trzecie lub jej podział

1955-1959
Walka antykolonialna

20.5.1961
Cypr zostaje członkiem
Rady Europy

19.12.1972
Podpisanie Umowy o
Stowarzyszeniu Cypru z EWG

15.7.1974
Zamach przeciwko prezydentowi Makariosowi
zorganizowany przez grecką juntę

1963
Powstanie Cypryjczyków
tureckich przeciwko państwu

25.6.1973
Cypr zostaje członkiem
założycielem OBWE

13.2.1975
Północna część wyspy, okupowana przez Turcję,
zostaje proklamowana “Tureckim
Federacyjnym Państwem Cypru"

1.1.1988
Drugi etap umowy stowarzyszeniowej dotyczący
zakończenia tworzenia unii celnej z UE

01.02.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

6-17.04.2003
Podpisanie Traktatu o
Przystąpieniu w Atenach

20.7.1974
15.11.1983
16.02.2003
03.07.1990
Najazd Turków na Cypr, obawiających się, że Grecja dokona Jednostronna deklaracja niepodległości tak zwanej Tureckiej Republiki
aneksji Cypru (40.000 Turków zamieszkuje 37% wyspy); Cypru Północnego, do dnia dzisiejszego uznawanej przez Turcję, ale nie Cypr składa wniosek Tassos Papadopoulos
o przystąpienie do UE Prezydentem Republiki
Cypr podzielony linią Attila zwaną także „zielona linią”
uznawanej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ (rezolucja 541/83)

01.05.2004
Przystąpienie do
Unii Europejskiej

14.07.2003
29.10.2004
Ratyfikacja Traktatu o
Podpisanie Traktatu
Przystąpieniu do
ustanawiającego Konstytucję
Unii Europejskiej z 2003 r.
dla Europy

Proces decentralizacji
1964:
Ustawa o
władzach gmin
miejskich, rozdział
240/ ustawa
nr 64 o gminach
miejskich

1960:
Przyjęcie
Konstytucji

październik 1985:
Ustawa nr 111 o gminach
miejskich, uchylająca i
zastępująca ustawę o władzach
gmin miejskich rozdział 240 i
ustawę nr 64 o gminach
miejskich

1999: Ustawa
nr 86(1) z 1999 r. o
gminach, uchylająca i
zastępująca ustawę o gminach
wiejskich rozdział 243 i ustawę o
władzach gmin wiejskich
rozdział 244

Przewodniczący; wybierany
przez Izbę Reprezentantów
spośród jej członków

Rząd (władza wykonawcza)
Wiceprezydent
Rząd jest
powoływany
przez
Prezydenta
Republiki

6 okręgów
Komisarz Okręgu; mianowany przez Komisję Służby Publicznej,
Komisarz Okręgu jest funkcjonariuszem publicznym
reprezentującym państwo na terenie okręgu

33 gminy miejskie (zamieszkuje w nich około 65% ludności)
Rada gminy;
wybierana na okres 5 lat w
powszechnych, bezpośrednich wyborach
w systemie proporcjonalnym, liczba
radnych waha się od 8 do 26 w zależności
od wielkości gminy

Burmistrz (organ wykonawczy);
wybierany bezpośrednio na okres 5
lat w wyborach powszechnych, w
jednej turze tajnego głosowania;
Burmistrz stoi na czele rady gminy

Zastępca burmistrza;
wybierany spośród członków
rady w tajnym głosowaniu

353 gminy wiejskie (obejmujące około 35% ludności)
Rada gminy; w jej skład wchodzi przewodniczący
gminy, wiceprzewodniczący i od trzech do siedmiu
innych członków (w zależności od liczby ludności
gminy) wybieranych na 5 lat

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Przepisy przewidują tworzenie związków gmin
oraz tworzenie dwóch odrębnych rad w gminach,
w których zamieszkują zarówno Grecy jak i Turcy.

8.10.1986:
Cypr podpisuje Europejską
Kartę Samorządu Lokalnego
(Rada Europy) (wejście w
życie 01.09.1988)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Komitet Administracyjny;
jego członków powołuje
rada gminy

Ministrowie, mianowani przez
Prezydenta Republiki i
Wiceprezydenta

Sąd Najwyższy (władza sądownicza)
złożony z 13 sędziów, z których jeden pełni
funkcje Prezesa Sądu; Sad Najwyższy orzeka o
zgodności ustawodawstwa z konstytucją

Szczebel
krajowy

Składa się z 80 członków, z
których 56 wybiera społeczność
Greków cypryjskich, a 24
społeczność Turków cypryjskich

Prezydent Republiki;
wybierany na 5 lat w powszechnych, bezpośrednich
wyborach, sprawujący władzę za pośrednictwem
Rady Ministrów, zaprzysięgany przez Izbę
Reprezentantów

Kompetencje ustawodawcze na szczeblu krajowym we wszystkich dziedzinach

Szczebel
regionalny

Izba Reprezentantów (władza ustawodawcza)

Komisarze okręgów są odpowiedzialni za wdrażanie polityki rządu na tym szczeblu

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

Zadania

Zadania gmin miejskich
• Służba zdrowia
• Usługi socjalne, sanitarne i
medyczne
• Zaopatrzenie w wodę i
zarządzanie zasobami wodnymi
• Utrzymanie i budowa mostów
i dróg

• Oświetlenie ulic
• Gospodarka ściekowa i
oczyszczanie ścieków
• Gospodarka odpadami i ich
utylizacja

Zadania gmin wiejskich
•
•
•
•
•

Służba zdrowia
Budowa i utrzymanie dróg
Gospodarka odpadami i ich utylizacja
Utrzymanie dróg
Oświetlenie ulic

• Regulacje w dziedzinie handlu i
prowadzenia działalności
gospodarczej
• Cmentarze i usługi pogrzebowe
• Ubojnie
• Targowiska miejskie

Decentralizacja w Czechach

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 25
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Czechach
styczeń 1945
16 maja 1935
Armia Czerwona wyzwala wschodnią część
Traktat pomiędzy Rosją Radziecką i Czechosłowacją; Radziecka pomoc
Słowacji, przywrócone zostaje państwo
militarna podlega zapisom umowy pomiędzy Francją a Czechosłowacją
czechosłowackie czasów przedwojennych
|
|
|
|
|
1924
29-30 wrzesień 1938
24 października 1945 :
Podpisanie dwóch traktatów pomiędzy Francją i
Układ monachijski: cesja tzw. Sudetenland
Czechosłowacja zostaje
Czechosłowacją, pomoc militarna ze strony Francji
na rzecz Hitlera
członkiem-założycielem ONZ

29 lutego 1920
Przyjęcie konstytucji
Czechosłowacji
|

Tło
historyczne

|
18 października 1918
Pierwsza Republika Czechosłowacji (1918-1938) oparta na
zasadach umów z Pittsburgh i Cleveland

16 grudnia 1992
14 maja 1955
1968
1969
29 grudnia 1989 - :
Przyjęcie nowej
Czechosłowacja zostaje członkiem- „Praska Wiosna”; „Socjalizm z
Wprowadzenie systemu federalnego, na mocy którego
20 lipca 1992 : Václav Havel Prezydentem
konstytucji
założycielem Układu Warszawskiego
ludzką twarzą” Dubceka
każda z obu republik ma własne instytucje
Federacji Czech i Słowacji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992
1960
sierpień 1968
listopad 1989 - 1993
1 lipca 1992
28 lutego 1948
Partner stowarzyszony Unii
Przyjęcie nowej
Najazd na Czechosłowację za strony
„Aksamitna Rewolucja” (upadek
Rozwiązanie Układu
Komunistyczny zamach stanu w Pradze, w wyniku którego
Zachodnioeuropejskiej
socjalistycznej konstytucji
wojsk Układu Warszawskiego
komunizmu). Federacja Czech i Słowacji
Warszawskiego
Czechosłowacja zostaje włączona do „bloku wschodniego”
1946
Zwycięstwo wyborcze
komunistów
|

Proces decentralizacji
1990
Likwidacja
8 regionów
(kraje)
utworzonych
w 1962 r.

1990
Ustawa
nr 367 o
gminach

1990
Ustawa nr
418 o stolicy
państwa
Pradze

1992
Przyjęcie
nowej Konstytucji,
Rozdział VII określa
podstawowe zasady
samorządu
lokalnego

1990
Ustawa
nr 425 o
zarządzaniu
urzędami
okręgowymi

1 stycznia 1993
Wprowadzenie
systemu podatkowego
umożliwiającego
władzom lokalnym
nakładanie i pobieranie
podatków
lokalnych

1998
Przyjęcie
Ustawy
Konstytucyjnej
nr 347/1997 ustanawiającej
jednostki samorządu
terytorialnego wyższego
szczebla (kraje)
począwszy od roku
2000

2000
Ustawa
nr 129/2000 o
ustanowieniu
regionów

2000
Ustawa
nr 128/2000
o gminach

2000
Ustawa
nr 131/2000 o
stolicy państwa
Pradze (zastępująca
Ustawę
nr 418/1990)

2000
ustawa
nr 147/2000 w
sprawie zarządzania
urzędami okręgowymi
(zastępująca ustawę
nr 425/1990)

2000
Ustawa
nr 248/2000 w
sprawie wsparcia
na rzecz rozwoju
regionalnego

1 stycznia 1993
„Aksamitny rozwód”; rozpad federacji Czech i
Słowacji, utworzenie Republiki Czeskiej
|
|
1 stycznia 1993
Czechy zostają
członkiem OBWE

2 lutego 1993
Václav Havel Prezydentem Republiki Czeskiej,
wybrany ponownie 20 stycznia 1998 r.
|
|
30 czerwca 1993
Czechy zostają członkiem
Rady Europy

29 paźddziernika 2004
6 października 1993
1 lutego 2003
16/17 kwietnia 2003
Podpisanie Traktatu
Podpisanie Umowy o Stowarzyszeniu Wejście w życie
Podpisanie Traktatu
ustanawiającego Konstytucję
Republiki Czeskiej z UE
Traktatu z Nicei Akcesyjnego w Atenach
dla Europy
|
|
|
|
|
|
|
|
1 maja 2004
12 marca 1999
2003
13-14 czerwca 2003 : Referendum
Przystąpienie Czech
Czechy zostają
Vaclav Klaus Prezydentem w sprawie wstąpienia do UE
do Unii Europejskiej
członkiem NATO
Republiki:
(77,30% głosów „za”)

2003
Likwidacja
76 urzędów
okręgowych
(okres)
utworzonych w
roku 1990

Zadania

Prezydent Republiki powołuje sędziów w porozumieniu z Senatem

Izba Poselska; wybierana na zasadzie
reprezentacji proporcjonalnej w
wyborach powszechnych na czteroletnią
kadencję, Przewodniczącego
(Marszałka) i Wiceprzewodniczącego
(Wice-Marszałka) wybiera i może
odwołać 200 posłów

Parlament wybiera
Prezydenta Republiki

Senat; wybierany na sześcioletnią
kadencję; jedna trzecia członków
Senatu jest wybierana co dwa lata, 81
senatorów wybiera i może odwołać
Przewodniczącego (Marszałka) i
Wiceprzewodniczącego (WiceMarszałka)

Prezydent Republiki
wybierany przez dwie izby parlamentu
na pięcioletnią kadencję; Prezydent nie
może pełnić urzędu przez dłużej niż
dwie kolejne kadencje

Rząd (organ wykonawczy)
Senat nie może zostać rozwiązany

Prezydent Republiki
powołuje i odwołuje rząd

Premier; mianowany przez Prezydenta Republiki
Wice-Premier/Wice-Premierzy; są odpowiedzialni za reprezentowanie
Premiera podczas jego nieobecności
Ministrowie (jeden minister bez teki); mianowani przez Prezydenta
Republiki na wniosek Premiera

Prezydent Republiki może
rozwiązać Izbę Poselską

Trybunał Konstytucyjny
(organ sądowniczy)
W jego skład wchodzi 15 sędziów
powoływanych na okres 10 lat przez
Prezydenta Republiki w porozumieniu z
Senatem; Trybunał Konstytucyjny jest
odpowiedzialny za zapewnienie zgodności
przepisów prawa z Konstytucją

Odpowiedzialność za ustawodawstwo krajowe we wszystkich dziedzinach.

Szczebel
krajowy

Szczebel
krajowy

Dwuizbowy Parlament (organ ustawodawczy) (Poslanecká sněmovna)

Rząd odpowiada przed Izbą Poselską

14 regionów, łącznie ze stolicą
Pragą, zostało ustanowionych na
mocy głosowania przyjmującego
Ustawę Konstytucyjną nr 347/1997,
która weszła w życie 1 stycznia
2000 r.

Zgromadzenie Regionalne:
deputowani zgromadzeń
regionalnych są wybierani w
bezpośrednich wyborach
proporcjonalnych na czteroletnią
kadencję. Deputowani wybierają
Zarząd Regionalny

14 regionów (kraje)
Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

14 regionów (kraje)
Zarząd Regionalny jest wybierany
i odwoływany przez Zgromadzenie
Regionalne

Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną 347/1997 zakres zadań organów regionalnych musi zostać określony
szczególnym aktem prawnym.

6254 gmin (obec)
Zarząd Gminy (organ wykonawczy); składa się z od
5 do 55 członków, posiedzenia odbywają się pod
przewodnictwem burmistrza lub jego zastępcy.
Burmistrz oraz członkowie zarządu gminy są
wybierani przez członków rady gminy spośród jej
składu.

Urząd Gminy; w jego skład wchodzi burmistrz i
członkowie administracji gminnej (zastępca burmistrza i
sekretarz)

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

Gminy (obec)
Rada Gminy (organ decyzyjny); wybierany w
bezpośrednich tajnych wyborach na okres 4 lat.
Podejmuje decyzje, ilu członków powinno zasiadać w
zarządzie zgodnie z liczbą mieszkańców i wielkością
gminy.

Ogólne zadania gmin
• Gospodarka wodna i uzdatnianie wody
• Ogrzewanie w miastach
• Przetwarzanie odpadów
• Gospodarka i utrzymanie terenów otwartych
• Cmentarze
• Zdrowie
• Pomoc społeczna i polityka ukierunkowana na młodzież

• Zarządzanie infrastrukturą komunalną
• Zarządzanie drogami gminnymi
• Promocja gospodarcza
• Ochrona środowiska
• Planowanie przestrzenne
• Sport
• Gaszenie pożarów i zapobieganie pożarom

Zadania przeniesione przez państwo na rzecz niektórych gmin

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

25 maja 1998
Podpisanie Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego
(Rada Europy) (wejście w
życie 1 września 1999 r.)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

24 czerwca 1998
Podpisanie Europejskiej Konwencji
Ramowej o Współpracy Transgranicznej
między Wspólnotami i Władzami
Terytorialnymi (Rada Europy) (Wejście
w życie 21 marca 2000 r.)

• Edukacja (przedszkola i szkoły podstawowe)
• Zarządzanie transportem gminnym (transport miejski, drogi i
koleje)
• Kultura

• Rolnictwo
• Zaopatrzenie w energię
• Porządek publiczny
• Budownictwo mieszkaniowe

Decentralizacja w Danii

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 7
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Danii
1918
Wybory powszechne,
przyznanie prawa głosu kobietom

Tło
historyczne

1944
Ogólnokrajowe referendum w sprawie
niepodległości Islandii, która zostaje republiką

1959
Członek EFTA

Proces decentralizacji
1849
Ustawa
wzmacniająca
uprawnienia władz
lokalnych i
regionalnych

1953:
Zmiana
konstytucji –
swoboda
administracyjna dla
władz lokalnych staje
się zasadą
konstytucyjną

Początek XX
wieku
Przekazanie
uprawnień
samorządom
lokalnym

Scentralizowane państwo duńskie (przed 1953 r.)
Szczebel
krajowy

Parlament
Folketing

(izba wyższa – władza ustawodawcza)
wybierany w bezpośrednich wyborach
powszechnych

(izba niższa – władza ustawodawcza)
wybierany w bezpośrednich wyborach
powszechnych

mianował(a)

1.4.1970
• Ustawa o rozdziale
władz lokalnych i
regionalnych: fuzje
• Ustawa o samorządzie
lokalnym: rozszerzenie
uprawnień samorządów
lokalnych

28.5.1998
Referendum w sprawie Traktatu
Amsterdamskiego: 55,1% głosów „za”

Do początku XX wieku
konstytucyjna zasada
samorządności lokalnej
niemal w ogóle nie była
stosowana w praktyce

25 okręgów

1.1.2003
Połączenie pięciu
gmin i okręgu na wyspie
Bornholm wchodzi w
życie

wiosna 2003
Zmiany w
ustawie o
samorządności
lokalnej

Król/Królowa
mianuje Premiera

Rząd

Minister Spraw Wewnętrznych

kontrola
zgodności
aktów z prawem
(a posteriori)

Okręgów

znaczne uprawnienia nadzorcze

Kompetencje

kontrola
zgodności
aktów z prawem
(a posteriori)

kontrola
zgodności
aktów z prawem
(a posteriori)

268 gmin (Kommuner)
Rada gminy: członkowie wyłaniani
w bezpośrednich wyborach powszechnych;
na czele rad stoją burmistrzowie
(wybierani przez rady)
najmniej jedna
Komisja ds. Co
(zwykle 4-6)
dodatkowa
stała
finansów
komisja; komisje
(obowiązkowa)
zazwyczaj zajmują się:
pod
• opieką społeczną
przewodnictwem
• robotami publicznymi
burmistrza,
• ochroną środowiska
przedstawia budżet
• edukacją i sprawami
kulturalnymi

Gmin

Gminy miejskie

Kompetencje

jedna trzecia ludności Danii

1388 gmin (Kommuner)

2 członków Folketingu, wyłanianych
w bezpośrednich wyborach powszechnych

Folketing

(parlament z uprawnieniami ustawodawczymi)
wyłaniany w bezpośrednich
wyborach powszechnych

1970
Powołanie niemieckoduńskiej komisji na rzecz
współpracy transgranicznej
(komisja ta jest obecnie
odpowiedzialna za
wdrożenie programu
Interreg II)

1977
Umowa o
współpracy
między krajami
nordyckimi,
współpraca
między gminami

Kompetencje

Urząd Okręgowy

Rada okręgu

Komisja ds. finansów
(obowiązkowa)
pod przewodnictwem burmistrza,
przedstawia budżet

Co najmniej jedna dodatkowa stała komisja; zazwyczaj są to
komisje zajmujące się:
• zdrowiem i opieką społeczną • szpitalami
• usługami świadczonymi
• robotami publicznymi
• ochroną środowiska
przez okręg
• edukacją i sprawami
socjalnymi

wybiera
4 członków

• Prefekt urzędnik
mianowany przez
państwo
• członków wybieranych
ze składu rady okręgu

2.12.2004
Rząd ogłasza
propozycję reformy
strukturalnej
sektora
publicznego

kontrola zgodności aktów z prawem
(a posteriori)

Prawa i obowiązki
okręgów i gmin

Kompetencje

Prawa i obowiązki
okręgów i gmin

1992
Ustawa uprawniająca
okręgi i gminy do
uczestnictwa w rozwoju
przemysłu i handlu (m.in.
poprzez programy UE) i
w kształtowaniu
programów regionalnych

styczeń 1993
Utworzenie
regionu Øresund –
współpraca
transgraniczna
między Kopenhagą
a Malmö
(Szwecja)

1994/1995
W odpowiedzi na rosnące
zainteresowanie wizytami
studyjnymi o charakterze
technicznym grupa gmin
tworzy samorządową sieć
eksportową (Det kommunale
Eksportnetvoerk)

Grenlandia

Wyspy Faroe

Miasto Kopenhaga

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Zadania państwa
Państwo posiada pełną władzę ustawodawczą (nie dotyczy ona jednak
Grenlandii i Wysp Faroe, które posiadają własne uprawnienia ustawodawcze).
W wyłącznym zakresie obowiązków państwa leżą sprawy związane z:
• policją, obronnością i wymiarem sprawiedliwości
• stosunkami zagranicznymi i pomocą na rozwój
• szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi
• zasiłkami chorobowymi, zasiłkami na dzieci i emeryturami
• ubezpieczeniem od bezrobocia i inspekcją pracy
• niektórymi rodzajami działalności kulturalnej
• subsydiami dla handlu i przemysłu
Państwo jest odpowiedzialne za administrację na szczeblu krajowym.

1. Szpitale i ubezpieczenia zdrowotne
3. Szkolnictwo średnie i kształcenie prowadzące do egzaminu
dojrzałości (hřjere forberedelseseksamen)
4. Opieka nad niepełnosprawnymi (fizycznie i umysłowo)
5. Niektóre rodzaje działalności kulturalnej
6. Planowanie przestrzenne (plany regionalne)
9. Regionalny transport publiczny
10. Ochrona przyrody i środowiska

Zadania administracji gminnej

• Parlament Grenlandzki:
uprawnienia ustawodawcze
• Autonomia
• Przestała być członkiem WE w
1985 r.
• 1979: status autonomiczny
• 18 gmin

Wydział administracji, na którego czele stoi dyrektor

3.2.1988
Ratyfikacja
Europejskiej Karty
Samorządu
Lokalnego (wejście
w życie: 1 września
1988 r.)

9.01.2004
„Komisja ustrojowa”
ogłasza raport
zawierający zalecenia
odnośnie kształtu całego
sektora publicznego i
poddaje go pod
publiczną
dyskusję

jeden w każdym okręgu

członkowie wyłaniani w bezpośrednich wyborach powszechnych,
na jej czele stoi burmistrz (wybierany przez członków rady);

Miasto
Frederiksberg

1980
Europejska Konwencja
Ramowa o Współpracy
Transgranicznej między
Wspólnotami i
Władzami
Terytorialnymi
(podpisana w Madrycie)

Rząd centralny
odpowiedzialny
jest za politykę
obronną i politykę
zagraniczną

mianuje prefekta w każdym okręgu

Kompetencje

1962
Traktat helsiński – tworzy
podstawę prawną dla
współpracy między państwami
nordyckimi w kwestiach
prawnych, kultury,
infrastruktury i przepisów
ochrony środowiska;

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Zadania administracji okręgowej

kontrola
zgodności
aktów z prawem
(a posteriori)

14 okręgów (Amtskommuner)

Wydział administracji, na którego
czele stoi dyrektor administracyjny

Różnice administracyjne między gminami
miejskimi a wiejskimi utrzymują się do 1970 r.

1.5.1999
Wejście w życie Traktatu
Amsterdamskiego

Zadania:

Po 1970 r. kodeks gmin

Rola odgrywana przez
władze terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

18.5.1993
Drugie referendum w sprawie
Traktatu z Maastricht: 56,7% głosów „za”

1.10.2002
Rząd tworzy „komisję
ustrojową” w celu
sporządzania zaleceń w sprawie
struktury całego sektora
publicznego (w tym dalszych
fuzji okręgów i gmin)

29.5.2001
73,8% wyborców na
wyspie Bornholm
zatwierdza połączenie
pięciu gmin i jednego
okręgu

Kompetencje

Szczebel
krajowy

Szczebel regionalny
i lokalny

przed uchwaleniem ustawy
o samorządzie w 1970 r.

29.10.2004
28.9.2000
Referendum w sprawie przystąpienia Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy
do strefy euro: 53,2% głosów „przeciw”

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu
o Unii Europejskiej (Maastricht)

Proces decentralizacji

Rząd

Szczebel regionalny
i lokalny

Gminy wiejskie

2.6.1992
50,7% wyborców odrzuca
Traktat z Maastricht

27.2.1986
56,2% wyborców aprobuje
Jednolity Akt Europejski

1.1.1973
Członek EWG

2.10.1972
Referendum w sprawie przystąpienia
do EWG: 63,3% głosów „za”

odpowiedzialny
przed
Parlamentem

Landsting

(Amtskommuner)

1985
Grenlandia po referendum
opuszcza EWG

Obecne zdecentralizowane państwo duńskie (od 1953 r.)

Król/Królowa

Kompetencje

1979
Autonomia
dla Grenlandii

14.1.1972
Małgorzata II obejmuje tron po Fryderyku IX

Tło
historyczne

1948
Autonomia
dla Wysp Faroe

1849
Monarchia
konstytucyjna

1661
Monarchia
absolutna

1949
Członek-założyciel
NATO

marzec 1997
Utworzenie
Grupy B7 –
współpraca
między
wyspami
Morza
Bałtyckiego

• Parlament Wysp Faroe
• Autonomia
• Nie są członkiem WE
• Autonomia od 1948 r.
• 50 gmin

1. Opieka nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku
2. Sprawdzanie wniosków o świadczenia gotówkowe, wcześniejsze
emerytury i niektóre inne świadczenia oraz ich wypłacanie
3. Szkolnictwo podstawowe
4. Biblioteki, lokalne obiekty sportowe i inne rodzaje działalności kulturalnej
5. Pośrednictwo pracy (tvangaktivering) i programy zatrudnienia dla
nieubezpieczonych osób bezrobotnych
6. Usługi użyteczności publicznej: środki działania w zakresie ochrony
środowiska i służby ratownicze
7. Planowanie przestrzenne (plany lokalne)
8. Przyjmowanie i integrowanie uchodźców
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Decentralizacja w Estonii
Tło
historyczne

marzec 1918
Traktat brzeski; Rosja dokonuje cesji
trzech państw bałtyckich na rzecz Niemiec

24.2.1918
Niepodległość Estonii

czerwiec 1920
Uchwalenie pierwszej
Konstytucji

listopad 1918

2.2.1920

Najazd Rosji Radzieckiej,
prowadzący do Wojny
Wyzwoleńczej (1918-1920)

Rosyjsko-Estoński Traktat pokojowy
(Traktat z Tartu); Rosja Radziecka
uznaje niepodległość Estonii

październik 1933
Przyjęcie nowej Konstytucji
w drodze referendum
marzec 1934
Dyktatura Prezydenta
Konstantina Pätsa

lipiec 1937
Uchwalenie
trzeciej Konstytucji
12.9.1934
Ententa bałtycka
z Łotwą i Litwą

28.8.1939
Radziecko-Estoński
traktat o pomocy

17.6.1940
Okupacja Rosji
Radzieckiej (1940-1941)

23.8.1939
Niemiecko-radziecki układ o
nieagresji (Ribbentrop – Mołotow)

1941
Okupacja
niemiecka

6.8.1940
Estonia staje się republiką
związkową ZSRR

22.9.1944
Ponowna okupacja
Rosji Radzieckiej (1944-1991)
16.11.1988
Rada Najwyższa Estonii (Ülemnõukogu)
ogłasza suwerenność Estonii

20.8.1991
Rada Najwyższa Estonii uchwala
decyzję o niepodległości Estonii

6.9.1991
Związek Radziecki uznaje
niepodległość Estonii

3.3.1991
Referendum w sprawie
niepodległości (77,8% głosów „za”)

14.9.1991
Estonia zostaje
członkiem OBWE

28.6.1992
6.3.1992
Przyjęcie obecnej Konstytucji
Estonia zostaje członkiem
w drodze referendum
założycielem Rady Państw Bałtyckich
17.9.1991
Estonia zostaje
członkiem ONZ

20.6.1992
Wprowadzenie korony estońskiej
(Eesti kroon), waluty estońskiej

14.5.1993
Estonia zostaje
członkiem Rady Europy

14.10.1992
Podpisanie Aktu
Końcowego z Helsinek

26.7.1994
Rosyjsko-Estońskie porozumienie
o wycofaniu wojsk rosyjskich i
likwidacji bazy nuklearnej Paldiszki

1994
Estonia zostaje członkiem stowarzyszonym
Unii Zachodnioeuropejskiej

12.6.1995
Podpisanie Umowy o
Stowarzyszeniu Estonii z UE
wrzesień 1994
Umowy o wolnym handlu między
trzema republikami nadbałtyckimi

21.9.2001
Wybory prezydenckie (rozpoczęte 8 października):
Arnold Rüütel zostaje Prezydentem Republiki
13.11.1999
Estonia zostaje członkiem
Światowej Organizacji Handlu

16/17.4.2003
Podpisanie Traktatu o
Przystąpieniu w Atenach

1.2.2003
Wejście w życie Traktatu z Nicei

29.3.2004
Estonia staje się
członkiem NATO

14.9.2003
Referendum w sprawie przystąpienia
do UE (66,84% głosów „za”)

1.5.2004
Przystąpienie do UE

29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Proces decentralizacji
1918 :
Pierwsza
krajowa ustawa
o samorządzie
lokalnym,
wprowadzenie dwupoziomowego
systemu

1934 :
Ustanowienie
jednopoziomowego
systemu
samorządu
lokalnego

1989 :
Przyjęcie ramowego
ustawodawstwa na
temat administracji
lokalnej, przywrócenie
władz terytorialnych

1940-1990 :
Różne reformy
w okresie
okupacji
radzieckiej

Szczebel
krajowy

28.6.1992 :
Przyjęcie nowej
Konstytucji w drodze
referendum, wprowadzenie
jedno-poziomowego
samorządu lokalnego

1993 :
Ustawy o
samorządzie lokalnym,
budżetach gmin i
relacjach pomiędzy
budżetem lokalnym
a budżetem
państwa

1994 :
Ustawa o
podatkach
lokalnych

2002 :
Ustawa o
stowarzyszeniach
władz lokalnych;
nowa ustawa o
wyborach
lokalnych

Zadania
Szczebel
krajowy

Prezydent Republiki
wybierany na pięcioletnią kadencję w tajnym
głosowaniu przez Parlament estoński
(Riigikogu) lub przez kolegium elektorów

wybiera

Jednoizbowy Parlament
(Riigikogu) (organ ustawodawczy)

mianuje Premiera i
ministrów

mianuje przewodniczącego i sędziów Sądu Najwyższego

101 członków wybieranych na czteroletnią
kadencję w głosowaniu tajnym na zasadzie
reprezentacji proporcjonalnej

Rząd (organ wykonawczy)

Sąd Najwyższy (Riiggikohus) (organ sądowniczy)

Władza ustawodawcza przysługuje wyłącznie Parlamentowi (Riigikogu).
Ogólne uprawnienia administracyjne w obszarach suwerenności państwowej:
wymiar sprawiedliwości, sprawy zagraniczne, obrona narodowa, finanse, uprawnienia nadzorcze

Składa się z 19 sędziów zasiadających w trzech izbach,
jest to instytucja sądownicza najwyższej instancji w
państwie. Oprócz ostatecznego rozstrzygania spraw,
sąd najwyższy orzeka także o konstytucyjności
ustawodawstwa

• Utrzymanie porządku publicznego, straż
pożarna i służby ratownicze
• Rozwój i utrzymanie infrastruktury
• Przemysł i handel

Rada Ministrów

mianowany przez Prezydenta Republiki; musi
zapewnić sobie poparcie przynajmniej większości
głosów w Parlamencie, aby utworzyć rząd

ministrów (maksymalnie 15) powołuje
Prezydent na wniosek Premiera

Sędziowie
powoływani dożywotnio przez Riigikogu na wniosek
Przewodniczącego Sądu Najwyższego

Szczebel
regionalny

Gubernator Okręgu
mianowany na pięcioletnią kadencję przez rząd na wniosek
Premiera, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami
lokalnych władz okręgu

Szczebel
lokalny

241 gmin, w tym 39 gmin miejskich i 202 gminy wiejskie
składająca się z co najmniej 7-31 członków (w zależności od
liczby ludności; 63 w stolicy, Tallinie), wybierana na trzyletnią
kadencję w powszechnych, bezpośrednich wyborach (od roku
2005 na pięcioletnią kadencję). Przewodniczącego wybierają
członkowie rady

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej i
stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Burmistrz
(funkcja wykonawcza)
wybierany przez radę miejską,
burmistrz reprezentuje władze
wykonawczą gminy

1992
Na mocy art. 159 Konstytucji,
samorząd lokalny jest
uprawniony do zakładania
związków i wspólnych
organów z innymi
samorządami lokalnymi

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

1993
Ustawa o organizacji samorządu
lokalnego, art. 13: samorządy
lokalne mają prawo do
członkostwa w międzynarodowych
organizacjach odpowiadającego im
szczebla i do współpracy z tymi
organizacjami

Zadania okręgu
Okręgi są jednostkami administracyjnymi reprezentującymi rząd centralny na szczeblu lokalnym. Nie
funkcjonuje wybieralny szczebel regionalny.
•
•
•
•

15 okręgów (Maakonnad)

Rada Gminy (Volikogu) (organ decyzyjny)

4.11.93
Podpisanie Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego
(por. Rada Europy) (wejście
w życie 10 kwietnia 1995 r.)

1994
Umowa o współpracy
pomiędzy Estonią a
polskimi regionami i
samorządami lokalnymi

1996
Ustanowienie
Grupy B7 – Sieci
Współpracy
Siedmiu Wysp
Morza Bałtyckiego

Zarządzanie zasobami środowiska
Rozwój gospodarczy i przestrzenny
Nadzór nad odrębnymi działaniami samorządów lokalnych
Koordynacja w sytuacjach nadzwyczajnych

Zadania gminy
Na mocy Konstytucji, wszystkimi kwestiami o charakterze lokalnym zajmują się, jak również je
rozwiązują, samorządowe władze terytorialne, o ile kwestie te nie zostały przypisane innym
podmiotom na mocy przepisów prawa. Władze terytorialne posiadają własne budżety.
•
•
•
•
•
•

1993
Ustanowienie
Konferencji
Współpracy
Subregionalnej
Państw Morza
Bałtyckiego

Edukacja
Polityka pracy
Zarządzanie usługami zdrowotnymi
Autostrady

powoływany przez Riigikogu na wniosek
Prezydenta Republiki

mianuje

Szczebel
lokalny

•
•
•
•

Przewodniczący Sądu Najwyższego

Premier

okręg odpowiada przed Ministerstwem Rządu Centralnego,
które organizuje i koordynuje jego działania

Szczebel
regionalny

Zadania państwa

Oświata (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie)
Utrzymanie terenów publicznych
Opieka społeczna i usługi socjalne
Usługi socjalne dla osób starszych
Budownictwo mieszkaniowe i media
Zaopatrzenie w wodę i utrzymanie kanalizacji

•
•
•
•
•
•

Planowanie przestrzenne
Utrzymanie lokalnych dróg publicznych
Lokalny transport publiczny
Utrzymanie porządku publicznego
Biblioteki i muzea gminne
Sport i obiekty rekreacyjne

Decentralizacja w Finlandii

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 9
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Finlandii
Tło historyczne
6.12. 1917
Finlandia ogłasza
niepodległość

17.7.1919
uchwalenie
konstytucji fińskiej

listopad 1939
agresja wojsk radzieckich.
Finowie stawiają zacięty opór

1941
druga wojna
światowa

wrzesień 1944:
zakończenie drugiej
wojny światowej

1940
traktat moskiewski: Finlandia traci
jedną dziesiąta swego terytorium

1921
konwencja londyńska: Wyspy
Alandzkie stają się częścią Finlandii

1955
Finlandia przystępuje do
ONZ i Rady Nordyckiej

1975
1961
pierwsza Konferencja Bezpieczeństwa i
Finlandia zostaje członkiem stowarzyszonym
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) Współpracy w Europie (KBWE) w Helsinkach

1947
traktat pokojowy
w Paryżu

1944
Juho Paasikivi
wybrany na prezydenta

1956
Urho Kekkonen
wybrany na prezydenta

1973
umowa o wolnym
handlu z EWG

1982
Mauno Koivisto
wybrany na prezydenta

1991
1987
Finlandia przystępuje do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Finlandia staje się
(EOG). Traktat o EOG wchodzi w życie w 1994 r.
pełnoprawnym członkiem EFTA
1989
Finlandia przystępuje
do Rady Europy

1994
Martti Ahtisaari wybrany na prezydenta
w bezpośrednich wyborach powszechnych

16.10.1994
referendum w sprawie przystąpienia Finlandii do
Unii Europejskiej. 57% głosujących opowiada się za akcesją

1.1.1995
Finlandia przystępuje
do Unii Europejskiej

2000
Tarja Halonen
wybrana na prezydenta

Proces decentralizacji
1865, 1873
ustawa o
samorządzie lokalnym
tworzy podstawy
obowiązującego do
dziś systemu
samorządu
lokalnego

1976
ustawa o
samorządzie lokalnym
umacnia demokrację
lokalną i samorząd
lokalny

1917
powszechne,
bezpośrednie
wybory do
rad gmin

1991
ustawa 1144/1991
w sprawie
autonomii Wysp
Alandzkich

1993
ustawa 1135/1993
w sprawie rozwoju
regionalnego powołuje
19 rad regionalnych
odpowiedzialnych za
całokształt rozwoju
regionalnego

1997
ustawa 1159/1997
o podziale terytorium
państwa na regiony
odpowiedzialne za
rozwój regionalny i
gospodarkę
gruntami

1995
ustawa o
samorządzie lokalnym
określa uprawnienia,
prawa i zobowiązania
władz lokalnych

1999
ustawa 132/1999
o gospodarce
gruntami

2002
ustawa 602/2002 o
rozwoju regionalnym
nowelizuje ustawę
1135/1993 i
wprowadza możliwość
ustanawiania
podregionów

1.1.1999
wejście w życie traktatu
amsterdamskiego

1.2.2003
wejście w życie
traktatu nicejskiego

29.10.2004
podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

luty 2003
ustawa o eksperymentalnym samorządzie
regionalnym Kainuu (wejdzie w życie 1 stycznia 2005 r.) przekazuje
wyłonionej w bezpośrednich wyborach radzie regionu kompetencje
administracyjne należące tradycyjnie do administracji centralnej i jej organów
terenowych. Władze regionu będą decydowały o podziale środków przyznanych na
ten eksperymentalny program w budżecie centralnym. Odpowiedzialność
za politykę opieki społecznej zostaje przeniesiona ze szczebla gminy
na szczebel regionu, natomiast odpowiedzialność za jej
finansowanie nadal ponoszą gminy.

Szczebel
krajowy

Podział kompetencji
Prezydent
wyłaniany w bezpośrednich wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję

Parlament

Kompetencje

(Eduskunta)

nadzorowany przez
ministerstwa krajowe

19 rad regionalnych (Maakunnan liitto)
• struktura współpracy między władzami lokalnymi (federacje gmin);
• rady zajmują się kwestiami rozwoju regionalnego i odpowiadają za
politykę regionalną i planowanie regionalne; są organami
decyzyjnymi; w ich skład wchodzą radni lokalni wydelegowani
Kompetencje
przez poszczególne gminy;
• ich zadaniem jest promowanie rozwoju gospodarczego regionów;
• odpowiadają one za planowanie regionalne oraz rozdział środków
z budżetu centralnego i funduszy strukturalnych.

Szczebel
lokalny

Rząd
Premier

rząd odpowiada przed Parlamentem

200 deputowanych wyłanianych w bezpośrednich
wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję

Szczebel
regionalny

Państwo
mianuje

Prowincja
autonomiczna
Wyspy Alandzkie
(1921)

Sześć prowincji (Lääni)
jednostek administracji rządowej
Urzędy prowincji kierowane przez
gubernatorów (maaherra) mianowanych
przez prezydenta. Urzędy te są
terenowymi organami administracji
rządowej

432 gmin (Kunta)
Rada gminy (Kunnanvaltuusto)
jej członkowie wybierani są w
proporcjonalnych bezpośrednich
wyborach powszechnych na
czteroletnią kadencję
Organ decyzyjny

Zarząd gminy (Kunnanhallitus),
wybierany przez radę gminy
Kompetencje

Inne komisje stałe i tymczasowe

Administracja gminna

Rady regionalne

Ośrodki zatrudnienia i rozwoju
działalności gospodarczej
mianuje

ludność posługuje się
językiem szwedzkim;
zgromadzenie
ustawodawcze prowincji
(Lagting) wybierane
jest w bezpośrednich
wyborach powszechnych,
posiada władzę
ustawodawczą w
pewnych dziedzinach,
jak zdrowie i usługi
medyczne, edukacja i
kultura
Rada wykonawcza
(Landskapsstyrelse) –
pełnoprawny rząd
regionalny
16 gmin

Pouvoirs

Kompetencje

Rola władz terytorialnych w
promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dane orientacyjne)
Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

1962
traktat helsiński tworzy podstawę
prawną dla współpracy między państwami
nordyckimi w kwestiach prawnych,
kultury, infrastruktury i przepisów
ochrony środowiska

1977
umowa o współpracy między
państwami nordyckimi –
współpraca między gminami

1980
Europejska Konwencja Ramowa
o Współpracy Transgranicznej
między Wspólnotami i
Władzami Terytorialnymi
(podpisana w Madrycie);

Władzę ustawodawczą sprawuje wyłącznie rząd centralny;
wyjątkiem jest prowincja wyspy Alandzkie, której przekazano
część kompetencji ustawodawczych.
Ogólne uprawnienia administracyjne w dziedzinach należących do
suwerenności narodowej: wymiar sprawiedliwości, sprawy
zagraniczne, obronność i finanse.
Współdzielone uprawnienia administracyjne w innych dziedzinach;
uprawnienia administracji lokalnej są ściśle ograniczone.

3.6.1991
ratyfikacja Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego
(weszła w życie 1 października 1991 r.)

• polityka regionalna;
• planowanie lokalne i regionalne.

Urzędy prowincji
Gubernatorzy sprawują nadzór nad administracją prowincji.

Ośrodki zatrudnienia i rozwoju działalności gospodarczej
Zdecentralizowane organy państwowe, promujące rozwój gospodarczy w aspekcie wykorzystania siły roboczej i rozwoju
działalności gospodarczej.

Zakres odpowiedzialności władz lokalnych
Uprawnienia ustawowe:
-

zdrowie i opieka społeczna;
edukacja (prowadzenie szkół, kształcenie dorosłych itp.);
praca młodzieży;
gospodarka gruntami;
ochrona środowiska.

Ogólne uprawnienia w zakresie kompetencji samorządu lokalnego:
-

kultura;
wypoczynek i rekreacja;
promocja lokalnego rozwoju gospodarczego;
utrzymanie dróg publicznych, zaopatrzenie w wodę, energię
elektryczną itp.

1994
ustawa o rozwoju regionalnym, której
sekcja 3 nadaje radom regionalnym
odpowiedzialność za sprawy
międzynarodowe i stosunki zewnętrzne

marzec 1997
powołanie Grupy B7 ds.
współpracy między wyspami
Morza Bałtyckiego

Decentralizacja we Francji
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Decentralizacja we Francji
Tło
historyczne

1954

18.4.1951
Podpisanie Traktatu Paryskiego o utworzeniu
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

grudzień 1958

Koniec wojny
w Indochinach

13.10.1946

Podpisanie Traktatów ustanawiających Europejską Fifth Republic founded
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Euratom (EWEC)

Ustawa
z 10.8.1871
organizuje
departamenty
(département)
jako jednostkę
terytorialną

Ustawa
z 5.4.1884
ustanawia
wybory wszystkich
burmistrzów przez
rady gminne;
nadaje radom gminnym
ogólne uprawnienia
do prowadzenia
spraw gminnych

Ustawa
z 22.3.1890
tworzy związki
gmin, pierwsze
instytucje
publiczne do
współpracy
między
gminami

(Zarządzenie
z 5.1.1959
upoważnia
do tworzenia
wielozadaniowych
związków gmin
(SIVOM) i tworzy
okręgi
miejskie)

(Ustawa
z 31.12.1966
tworzy
„wspólnoty miejskie”
w celu załatwiania
problemów
występujących
w wielkich
aglomeracjach
miejskich)

Referendum
z 27.4.1969: fiasko
konstytucyjnego
planu regionalizacji
(i przekształcenia
Senatu
w zgromadzenie
doradcze)

(Ustawa
z 16.7.1971
o fuzjach
i zgrupowaniach
miast; liczba fuzji
pozostaje
ograniczona)

(Ustawa
z 5.7.1972
ustanowienie
regionalnych
instytucji
publicznych
z ograniczonymi
uprawnieniami
na szczeblu
regionalnym)

19.5.1974

18.3.1962

22.1.1963

maj 1968

15.6.1969

Zgodnie z Porozumieniami z Evian,
Algierii nadano niepodległość

Podpisanie Traktatu Elizejskiego
o Współpracy między Francja a RFN

Rozległe niepokoje
społeczne we Francji

G. Pompidou zostaje
Prezydentem Republiki

Proces decentralizacji
Art. 72
Konstytucji z 1958 r.
utrwala zasadę, że
władze lokalne mogą
być swobodnie
zarządzane (przez
wybrane rady dla gmin,
departamentów
i terytoriów zamorskich
pod nadzorem
przedstawiciela
państwa)

27.4.1969

1966

Przyjęcie rewizji konstytucji w drodze referendum, zgodnie z którą
Francja wycofuje się ze zintegrowanego Fiasko referendum w sprawie reformy Senatu. V. Giscard d'Estaing zostaje
Prezydent Republiki wybierany jest w bezpośrednim głosowaniu powszechnym
Prezydent de Gaulle podaje się do dymisji
Prezydentem Republiki
dowództwa wojskowego NATO

4.10.1958

25.3.1957

Ustanowienie
Czwartej Republiki

28.10.1962

Ch. de Gaulle zostaje
Prezydentem Republiki

Ustawa z 2.3.1982
o prawach i swobodach gmin,
departamentów i regionów
rozpoczyna decentralizację, uchyla
nadzorcze uprawnienia państwa nad
działaniami władz lokalnych,
przekazuje departamentalne
i regionalne uprawnienia wykonawcze
przewodniczącym odpowiednio rad
głównych i rad regionalnych,
oraz przekształca region w samorząd
prowadzony przez wybrane
zgromadzenie

1982 wiele praw
takich, jak Ustawa
z 10 lipca 1982 r. tworząca
regionalne zarządy audytu;
Ustawa z 19 listopada 1982 r.
wprowadzająca, dla gmin liczących
powyżej 3.500 mieszkańców,
pojedynczą metodę głosowania
łączącą ordynację większościową
i proporcjonalną; ustawa z 31 grudnia
1982 r., znana jako ustawa PLM,
zmieniająca administrację
Paryża, Lyonu i Marsylii

Ustawy
z 7.1.1983
i 22.7.1983
rozdzielenie
odpowiedzialności
między gminami,
departamentami,
regionami i krajową
administracją
w każdej dziedzinie
działania

Ustawa
z 26.1.1984
tworzy
terytorialną
służbę cywilną
podlegającą
szczególnym
przepisom

16.4.1986
pierwsze
wybory radnych
regionalnych
w głosowaniu
powszechnym

Ustawa
z 6.2.1992 ustala
wytyczne dla administracji
terytorialnej (ustawa ATR),
zachęca do współpracy między gminami
[wspólnoty gmin (communautés de
commune) i wspólnoty miast (communautés
de villes)] i między regionami; wzmacnia
demokrację lokalną przez dopuszczenie
przeprowadzania referendów gminnych
o charakterze doradczym i przez przyznanie
dodatkowych praw opozycji w wybranych
zgromadzeniach władz lokalnych;
nadal trwa decentralizacja
Państwa

(Ustawa
Organiczna
z 12.4.1996
o statusie Polinezji
Francuskiej
mająca na celu
dostosowanie
koncepcji „ewolucyjnej
autonomii” do
statusu
Polinezji)

(20.7.1998
rewizja
konstytucji
dotycząca
Nowej
Kaledonii)

10.5.1981

March 1986

1993

J. Chirac zostaje
Premierem

E. Balladur zostaje
Premierem

(Porozumienie
z 27.1.2000
o przyszłości
Mayotte, po którym
uchwalono Ustawę
z 9 maja 2000 r.,
organizującą
referendum w Mayotte,
pokazuje wolę
podniesienia
Mayotte z jego
prowizorycznego
statusu)

Ustawa
Organiczna
2000-294 i ustawa
zwykła 2000-295
z 5 kwietnia 2000 r.
dotyczą łączenia
krajowych
i lokalnych
stanowisk
wybieralnych

(Ustawa
z 6.6.2000
w celu zachęcenia
do równego dostępu
dla kobiet i mężczyzn
do stanowisk wybieralnych:
stosuje zasadę równości
chronioną w Konstytucji
od rewizji
z 8 lipca 1999 r.)

1997

wrzesień 2000

5.5.2002

1.2.2003

Ratyfikacja Traktatu
z Amsterdamu

Rewizja konstytucji w drodze referendum:
kadencja prezydenta skrócona do pięciu lat

J. Chirac ponownie wybrany
na Prezydenta Republiki

Wejście w życie
Traktatu z Nicei

1.11.1993

8.5.1988

F. Mitterrand zostaje F. Mitterrand ponownie wybrany Wejście w życie Traktatu o Unii
Europejskiej (Traktat z Maastricht)
Prezydentem Republiki
na Prezydenta Republiki

Ustawa
z 12.7.1999
upraszczająca współpracę
między gminami: znosi wspólnoty
miejskie (communautés urbaines)
i wspólnoty okręgów oraz wprowadza
wspólnoty aglomeracji (communautés
d'agglomération), przeznaczone dla
konurbacji liczących co najmniej
50.000 mieszkańców skupionych
w gminie liczącej 15.000 mieszkańców;
bodźce finansowe w celu zachęcenia
do ustanawiania połączonych
organów gminnych

7.5.1995
J. Chirac zostaje
Prezydentem Republiki

17.10.2000
raport
Komisji
Mauroy
o
decentralizacji

Ustawa
– Wytyczna Zamorska
z 13 grudnia 2000 zezwala
Departamentom Zamorskim (DOM)
różnie rozwijać się i przeprowadzać
lokalne referenda w sprawach
dotyczących organizacji instytucjonalnej
i podziału uprawnień pomiędzy władzami
państwowymi i lokalnymi; ustawa
zawiera również pewną liczbę przepisów
gospodarczych i socjalnych mających
na celu skompensowanie
problemów z zatrudnieniem
w Departamentach
Zamorskich

1997

1.5.1999

czerwiec 2001

17.6.2002

29.10.2004

L. Jospin zostaje
Premierem

Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

Zgromadzenie Narodowe
i Senat ratyfikują Traktat z Nicei

J-P Raffarin zostaje
Premierem

Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Ustawa
z 27.2.2002
o powszechnej
demokracji
zapewnia narzędzia dla
demokracji uczestniczącej,
poprawia status
wybranych polityków
i daje nowe uprawnienia
władzom lokalnym,
w szczególności
regionom

Zdecentralizowane jednolite państwo francuskie (po 1982 r.)

Zgromadzenie Narodowe
składające się z deputowanych
wyłanianych w bezpośrednich
wyborach powszechnych;

Parlament posiada władzę ustawodawczą

Szczebel
krajowy

Rada Konstytucyjna

mianuje

Senat
składający się z senatorów
wybieranych w pośrednich
wyborach powszechnych

Ustawa
z 11.4.2003
o wyborach radnych
regionalnych,
członkach
Parlamentu
Europejskiego
i świadczeniu partiom
politycznym
pomocy
rządowej

6.7.2003
wyborcy na
Korsyce głosują
przeciwko zastąpieniu
obecnych władz
lokalnych i dwóch
departamentów
przez jedną władze
lokalną

Ustawa
zamorska z
21.7.2003 promuje
rozwój gospodarczy na
terytoriach zamorskich
opierając się na trzech
głównych zasadach:
zachęcaniu do tworzenia miejsc
pracy, promowaniu ożywienia
inwestycji prywatnych i
wzmacnianiu ciągłości
terytorialnej między
władzami terytoriów
zamorskich a Francją
metropolitalną

Ustawa
organiczna z
1.8.2003 o
eksperymentach władz
lokalnych: upoważnia
władze lokalne, w formie
eksperymentu, do
odstąpienia od
postanowień prawnych
regulujących
sprawowanie przez
nie władzy

Ustawa
organiczna z
1.8.2003 o
referendach lokalnych:
ustala warunki
organizowania
„referendów lokalnych”,
zawsze z inicjatywy władz
lokalnych (gminy,
departamentu lub
regionu), przy czym
odzew głosujących
ma charakter
decyzji

29llipca
2004
ustawa organiczna
odnosząca się do
autonomii finansowej
samorządów lokalnych
(przy zastosowaniu
przepisów
wprowadzonych przez
ustawę konstytucyjną
z dnia 28 marca
2003 r.)

13lsierpnia
2004
ustawa o prawach i
obowiązkach lokalnych.
Ustawa wymienia szereg
kompetencji przekazanych
przez państwo samorządom
terytorialnym. Wejście w
życie decyzji o
przekazaniu
kompetencji ustalone
jest na 1 stycznia
2005 r.

Zadania państwa

Prezydent Republiki

Szczebel
krajowy

Ustawa
z 19.2.2003
o reformie
budżetowej
i zasad
rachunkowych
mających
zastosowanie do
departamentów

Ustawa
z 28.3.2003
o zdecentralizowanej
organizacji republiki:
chroni zasadę
decentralizacji
i autonomii finansowej
władz lokalnych
w nowym
Artykule 72
Konstytucji

9 członków; Prezydent Republiki
i przewodniczący dwóch
zgromadzeń (Senatu
i Zgromadzenia
Narodowego) mianują
po 3 członków

Rząd
mianuje

w razie konieczności sprawdza zgodność przepisów prawa z konstytucją

Kompetencje

• Działania socjalne i zdrowie: świadczenia (pomoc) wymagająca
solidarności narodowej; nadzór i kontrola zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonych przez państwo; powszechny kontrakt na udzielanie
świadczeń zdrowotnych (CMU); kontrola higieny publicznej
• Dalsze szkolenia zawodowe i praktyki zawodowe: wybór ogólnych
działań
• Edukacja: przygotowanie programów; wypłaty dla personelu i
organizacja studiów; uniwersytety

• Pomoc gospodarcza: odpowiedzialność za rozwój gospodarczy
• Planowanie miast: kontrola państwowa; dyrektywy terytorialne;
krajowe zasady planowania miast; ochrona dziedzictwa
architektonicznego; parki narodowe
• Środowisko: rezerwaty narodowe
• Sprawy kulturalne: kontrola państwowa

władze obszarowe mają swobodę administrowania

Szczebel
regionalny

Nowa Kaledonia
organ władzy o specjalnym
statusie z autonomią
prawodawczą na szczeblu
lokalnym

Kompetencje

Departamenty
zamorskie

4 Zamorskie Organy Władzy
każdy posiada inny status ustalony przez ustawę organiczną
22 regiony, utworzone z kilku departamentów
21 regiony metropolitalne + 1 region o „statusie specjalnym” (Korsyka) + 4 regiony zamorskie

Rady regionalne
Członkowie wybierani są na sześć lat w bezpośrednim głosowaniu powszechnym w ramach mieszanego systemu obejmującego
dwie tury: lista, na którą oddano bezwzględną większość głosów otrzymuje liczbę mandatów równą jednej czwartej mandatów
do objęcia, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej. Następnie, pozostałe mandaty są rozdzielane proporcjonalnie
między listy zgodnie z zasadą „najwyższej średniej”. Przewodniczący rady regionalnej (wybrany przez członków rady spośród
jej składu) sprawuje władzę wykonawczą w regionie i jest zwierzchnikiem administracji regionalnej
Administracja regionalna

obszary te są
zarówno
regionami jak
i departamentami

Szczebel
pośredni

weryfikacja retrospektywna

Kompetencje

Szczebel
lokalny

Kompetencje

Kompetencje

Szczebel
pośredni

Kompetencje

Szczebel
lokalny

mianuje

96 departamentów + 4 departamenty zamorskie

Administracja departamentalna

władze obszarowe mają swobodę administrowania

36,763 gmin
Rady gminne
członkowie wybierani na sześć lat w bezpośrednim głosowaniu
powszechnym. W gminach liczących poniżej 3.500 mieszkańców
rady wybierane są w głosowaniu większościowym. W gminach
liczących powyżej 3.500 mieszkańców, stosuje się system mieszany;
połowa mandatów obsadzana jest większością głosów, podczas
gdy pozostała połowa obsadzana jest proporcjonalnie, przy czym
dodatkowe mandaty uzyskują listy, na które oddano największą
liczbę głosów

Rady gminne
Na czele Rady gminnej stoi mer, wybierany
przez członków rady spośród jej składu; mer
sprawuje władzę wykonawczą i jest
zwierzchnikiem administracji gminnej oraz
przedstawicielem państwa przy wprowadzaniu
w życie przepisów

Administracją gminną kieruje sekretarz generalny rady, będący funkcjonariuszem władz lokalnych

Rola francuskich władz lokalnych
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(tylko dla celów informacyjnych)

Kompetencje

Szczebel
regionalny

władze obszarowe mają swobodę administrowania

Rady generalne
członkowie wybierani na sześć lat w bezpośrednim głosowaniu powszechnym. Co trzy lata, połowa
członków staje do ponownych wyborów. Stosowany jest system głosowania większościowego w dwóch
turach. Na czele rady generalnej stoi przewodniczący, wybierany przez członków rady spośród jej
składu. Przewodniczącemu, będącemu zwierzchnikiem administracji departamentu, przysługuje
władza wykonawcza w departamencie

Miasta metropolitalne
Paryż, Lyon, Marsylia
(Ustawa 82-1169 z 31 grudnia 1982 r.,
zmienione Ustawą 2002-276 z 27 lutego 2002 r.)
• rady gminne kierowane przez mera
• rady okręgowe, którym doradzają rady gminne
w sprawach związanych z zagospodarowaniem terenu
• rady sąsiedzkie (utworzone na mocy Ustawy
o demokracji powszechnej z 27 lutego 2002 r.)
konsultowane na szczeblu lokalnym

Korsyka
specjalny status
regionalny
z organem
wykonawczym
odpowiedzialnym
przed
zgromadzeniem
terytorialnym

Prefekci regionów
prefekt regionu jest
przedstawicielem państwa w
regionie. Jednocześnie
prefekci regionów dzierżą
stanowisko prefekta
departamentu
reprezentującego stolicę
regionu

15.10.1985
Podpisanie
Europejskiej
Karty Samorządu
Lokalnego

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

6.2.1992
Ustawa określająca wytyczne
dla administracji samorządowej
(ATR Act), upoważnia
władze lokalne do zawierania
porozumień transgranicznych
i tworzenia transgranicznych
struktur

Okólnik z 26.5.1994
Przewodnik dla
organów
odpowiedzialnych
za kontrolę zgodności
z prawem przenoszonych
(zdecentralizowanych)
umów o współpracy

Prawo nr 95-115 z 4.2.1995 r.
ustalające wytyczne do planu
użytkowania i rozwoju terenu.
Włącza przepisy prawne
dotyczące przeniesionej
(zdecentralizowanej)
współpracy do ogólnego
kodeksu dla władz lokalnych
(CGCT)

weryfikacja retrospektywna
Instytucje publiczne powołane do współpracy między gminami
• wspólnoty miejskie (communautés urbaines) dla dużych miast (forma
najbardziej zintegrowana)
• wspólnoty aglomeracji (communautés d'agglomération) dla miast
średniej wielkości
• wspólnoty gmin (communautés de communes) dla gmin wiejskich; nie
ma wymagań odnośnie minimalnej liczby ludności
• związki gmin (syndicats de communes); ciała jedno- lub wielozadaniowe
w celu zapewnienia różnorodnych usług publicznych dla kilku gmin
• związki miast (syndicats d'agglomération); nowe ciała utworzone
w celu reagowania na potrzeby nowych miast, od których nie jest
wymagane rozrastanie się
• inne ugrupowania gmin takie, jak „wspólnoty miast” i „wspólnoty
okręgów”, będą stopniowo likwidowane i włączane do jednego
z ciał wyżej wymienionych

Prefekci
prefekt jest
przedstawicielem
państwa na szczeblu
departamentu; na
każdy departament
przypada jeden
prefekt, mianowany
przez rząd

weryfikacja retrospektywna

Prawo nr 99-533 z 25.6.1999 r.
ustalające wytyczne dla
zrównoważonego planowania
użytkowania i rozwoju terenu.
Wprowadza większą elastyczność
do art. L. 1112-4 ogólnego kodeksu
dla władz lokalnych dotyczącego
posiadania przez francuskie
władze lokalne udziałów w
organizacjach podlegających
przepisom prawa obcego

Ustawa z 13.12.2000 o
solidarności i odnowie miast
pozwala obcym (i nie tylko
sąsiadującym) samorządom
na większą elastyczność przy
posiadaniu udziałów w
lokalnych spółkach z
kapitałem mieszanym
(SEML)

Ustawa – Wytyczna
Zamorska z 13.12.2000
Pozwala pewnym władzom
lokalnym (regionów i
departamentów
zamorskich) na
bezpośredni handel z
sąsiadującymi państwami
pod pewnymi warunkami

Okólnik z 20.4.2001
Podaje szczegóły odnośnie
koncepcji uprawnień i interesów
lokalnych stosowanych w
zdecentralizowanej współpracy,
odnośnie odpowiednich uprawnień
gmin i ich ugrupowań w kwestii
umów z partnerami zagranicznymi,
oraz o rozwoju prawnym
zdecentralizowanej współpracy
transgranicznej

Ustawa z 2.1.2002
unowocześniająca
status lokalnych
spółek z
kapitałem
mieszanym

Zadania regionów na mocy ustaw zwykłych (2003 r.)
• Dalsze szkolenia zawodowe i praktyki zawodowe: regionalny plan
rozwoju szkoleń zawodowych; wdrażanie systemów szkoleń początkowych
i dalszych dla młodzieży i dorosłych; praktyki zawodowe
• Edukacja: stworzenie, budowa, utrzymanie i prowadzenie szkół wyższych i
zakładów kształcenia specjalistycznego
• Planowanie, planowanie regionalne: przygotowanie regionalnego planu
rozwoju i zagospodarowania terenu; kontrakt na planowanie między
państwem i regionem
• Transport szkolny: plan regionalny; połączenia będące przedmiotem
powszechnego zainteresowania

• Transport kolejowy: regionalny transport pasażerski
• Pomoc gospodarcza: pomoc bezpośrednia (zgodnie z zasadami UE);
pośrednia pomoc dla firm; utrzymywanie udziałów w firmach zajmujących
się rozwojem regionalnym i finansowaniem regionalnym
• Planowanie miast: regionalne rezerwaty przyrody
• Środowisko: ochrona środowiska; wykaz miejsc związanych z
dziedzictwem kulturalnym; wykaz pomników historycznych; regionalny
plan jakości powietrza; klasyfikacja regionalnych rezerwatów przyrody
• Sprawy kulturalne: archiwa regionalne, muzea regionalne; ochrona
dziedzictwa i wykaz pomników i bogactw sztuki (2003: eksperymentalnie)

Zadania departamentów na mocy ustaw zwykłych (2003 r.)
• Działania socjalne i zdrowie: pomoc dla dzieci; pomoc socjalna dla
rodzin; zakwaterowanie dla osób niepełnosprawnych i starszych; nadzór
nad zakładami socjalnymi w departamencie
• Edukacja: stworzenie, budowa, utrzymanie i prowadzenie zwykłych
szkół średnich
• Planowanie, planowanie regionalne: program pomocy w wyposażeniu
wsi; uczestniczą w kontrakcie na planowanie między państwem i
regionem
• Transport szkolny: finansowanie i organizacja transportu poza miastami

• Międzymiastowy transport pasażerski: departamentalny plan
transportu; transport pasażerski między miastami
• Pomoc gospodarcza: pomoc bezpośrednia uzupełniająca pomoc
regionu (za porozumieniem); pośrednia pomoc dla firm (w tym
pożyczki i inne gwarancje)
• Planowanie miast: wytyczanie dróg dla pieszych
• Środowisko: departamentalny plan usuwania odpadów
• Sprawy kulturalne: archiwa departamentalne; muzea departamentalne;
biblioteka centralna

Zadania gmin na mocy ustaw zwykłych (2003 r.)
• Działania socjalne i zdrowie: usługi nieobowiązkowe (np. ośrodki
opieki dziennej, schroniska dla bezdomnych); gminne urzędy higieny
• Edukacja: stworzenie, budowa, utrzymanie i prowadzenie szkół
podstawowych i zajęć przedszkolnych
• Planowanie, planowanie regionalne: karty połączonego rozwoju
gminnego; połączone gminne inicjatywy graniczne
• Transport szkolny: finansowanie i organizacja w granicach gmin
• Pomoc gospodarcza: pomoc bezpośrednia uzupełniająca pomoc
regionu (za porozumieniem); pośrednia pomoc dla firm (w tym
pożyczki i inne gwarancje)

• Planowanie miast: przygotowanie terytorialnych planów spójności
(SCOTs); lokalne planowanie miast; wydawanie pozwoleń budowlanych
innych zezwoleń dotyczących użytkowania terenu
• Środowisko: odprowadzanie wód ściekowych; dystrybucja wody pitnej;
zbiórka i przetwarzanie odpadów gospodarstw domowych
• Sprawy kulturalne: szkoły artystyczne; archiwa gminne; muzea gminne;
akademie muzyczne
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Decentralizacja w Grecji
Tło
historyczne

1864
Nowa Konstytucja wprowadzająca
wybory powszechne

1834
Przeniesienie stolicy
z Nauplii do Aten

1830
Proklamacja niepodległości królestwa Grecji
(Grecja pozostawała pod panowaniem
Imperium Ottomańskiego do 1829 r.)

1911
Rewizja Konstytucji przeprowadzona przez
E. Wenizelosa nadające stały status urzędnikom
publicznym. Podwaliny dla rządów prawa w Grecji

1864
Aneksja
Wysp Jońskich

1844
Pierwsza Konstytucja niepodległego
państwa greckiego, ustanawiająca izbę niższą
(vouli) i senat (yerousia); obowiązywała 20 lat

1875
Powstanie ustroju
parlamentarnego

1881
Aneksja Tesalii i Epiru

1912-13
Wojny bałkańskie

Proces decentralizacji
1833
1833
Na
Namocy
mocy
dekretu
dekretu
prezydenckiego zz
prezydenckiego
6.4.1833r.r.kraj
krajzostaje
zostaje
6.4.1833
podzielony na
na 10
10
podzielony
prefektur
i
47
prefektur i 47
regionów
regionów

1955
Na mocy
Ustawy 3200
ustanowiony zostaje
zdecentralizowany system
organizacji
administracyjnej
państwa
(Nomarxia)

1912
Na mocy
Ustawy NZ/1912
gmina (koinotita)
ustanowiona zostaje jako
rodzaj samorządu
analogicznie do
okręgu miejskiego

1833
Na mocy
Ustawy z 27.12.1833
r. okręg miejski
(demos) ustanowiony
zostaje jako rodzaj
jednego szczebla
samorządowego

1972
Na mocy
Ustawy 1147
departament Attyka
zostaje podzielony
na cztery
prefektury

1.11.1913
Ostateczna unia Krety
z państwem greckim

1913
Aneksja Macedonii

1920
Aneksja Tracji

1975
Na mocy
Konstytucji z 1975 r.
ustanowiony zostaje
zdecentralizowany system
administracyjny, w którym
okręgi miejskie i gminy
chronione są przez
Konstytucję jako pierwszy
szczebel samorządu
lokalnego

Tło
historyczne

1922
Klęska Grecji w wojnie przeciwko
Turkom w Azji Mniejszej. 1,5 miliona
uchodźców greckich ucieka na kontynent

Proces decentralizacji
1980
Na mocy
Ustawy 1065/1980
ustanowiony zostaje
„Kodeks okręgów
miejskich i
gmin”

Prezydent Republiki

mianuje
Premiera

wybierany na pięcioletnią
kadencję przez Parlament

300 deputowanych
wybieranych na czteroletnią
kadencję w powszechnych
bezpośrednich wyborach

Rząd

Minister Spraw Wewnętrznych

Szczebel
krajowy

wybiera

1936-1941
Dyktatura
I. Metaksasa

1986
Na mocy Ustawy
1622/1986 ustanowiony
zostaje drugi stopień
decentralizacji administracyjnej
(periferia). Na mocy art. 61
Ustawy 1622/1986 zostają
ustanowione regiony dla celów
przygotowania, planowania i
koordynowania rozwoju
regionalnego

1946-1949
Wojna domowa

1949
Grecja wchodzi
do Rady Europy

1952
Rewizja Konstytucji

13 Periferia (regiony)

Drugi szczebel decentralizacji

Rada
regionalna

Sekretarz Generalny,
urzędnik zdecentralizowanej
administracji państwowej w
regionie

mianuje

urzędnik zdecentralizowanej
administracji państwowej na
tym szczeblu, posiadający
uprawnienia Sekretarza
Generalnego na szczeblu
prefektury

54 Nomarchie (prefektury)

377 Dimoi (okręgi miejskie)
Burmistrz

Komisja Miejska

Rada Miejska

5318 Kinotita (gminy)
Rada Wspólnoty

grudzień 1967
Król Konstantyn
emigruje do Włoch

1974
11.6.1975
Karamanlis
Przyjęcie nowej Konstytucja, odnowienie
wygrywa wybory
greckiej demokracji parlamentarnej

1974
Po kryzysie na Cyprze, ustępuje reżim wojskowy a w
referendum poparcie uzyskuje demokracja parlamentarna.
Karamanlis i Papandreou wracają do Grecji

1997
Ustawa 2503/1997 na
mocy, której dokonana zostaje
całkowita reorganizacja systemu
decentralizacji administracyjnej
państwa i zostają utworzone regiony
jako skonsolidowane zdecentralizowane
jednostki administracji państwowej,
stanowiąc tym samym jedyny
szczebel decentralizacji

1980
Grecja ponownie
wstępuje do NATO

1997
„Ustawa
Kapodistria”
(2539/1997)
wprowadza obowiązek
połączenia okręgów
miejskich ze
wspólnotami
wiejskimi

Szczebel
zdecentralizowany

1987
Jednolity
Akt Europejski

1998-2001
Ustawodawstwo
przekazujące
władzę regionom i
organom władzy
lokalnej

Rząd
mianuje Premiera

Minister Spraw Wewnętrznych

Kompetencje

2001
Ustawa 2946/2001
wprowadzająca
perspektywę utworzenia
zrzeszeń samorządowych
(Sympolitia) pomiędzy
okręgami miejskimi i
gminami, których liczba
mieszkańców
przekracza 10,000

29.10.2004
Podpisanie Traktatu
ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

2004
Zainicjowanie
programu rozwoju
dla samorządów
(program
„Theseas”)

Wyłączne uprawnienia ustawodawcze
Półwysep Ayion Oros (Góra Athos) na Półwyspie Chalcydyckim jest samorządową wspólnotą mnichów,
ale ma swojego, mianowanego przez rząd, gubernatora cywilnego, który ponosi odpowiedzialność za
porządek publiczny poza terenem klasztorów.

a) rozwoju regionalnego b) „pionowej” koordynacji polityki gospodarczej
Region to obecnie jedyny szczebel zdecentralizowanej administracji państwowej; regiony
uczestniczą w planowaniu krajowym oraz sporządzają, planują i realizują polityki rozwoju
społecznego i kulturalnego. Regionem kieruje sekretarz generalny, który reprezentuje państwo i
rząd.

kontroluje a posteriori działalność prefekta, posiada uprawnienia do unieważnienia decyzji

Nomarchiako Simvoulio (Rada Prefekturalna)

Nomarchiaki Epitropi (Komisja Prefekturalna)

Nomarchis (prefekt)

21 do 37 członków, wybieranych na okres 4 lat w
bezpośrednich, powszechnych wyborach (3/5 wybranych
przedstawicieli pochodzi z listy większościowej; 2/5 mandatów
z pozostałych list zostaje podzielonych na zasadzie
reprezentacji proporcjonalnej)
Sprawuje władzę wykonawczą i regulacyjną

Składa się z pięciu do siedmiu członków mianowanych
na okres dwóch lat, na czele komisji stoi prefekt lub
zastępca prefekta (mianowany przez prefekta).
Wszyscy członkowie wybierani są przez radę.

Na prefekta jest wybierany kandydat zajmujący pierwsze miejsce
na liście zwycięzców
Prefekt wykonuje decyzje rady prefekturalnej i komisji
Szef służb i kadr
Prefekt jest sądowym i pozasądowym przedstawicielem prefektury

Zadania agencji samorządowych szczebla prefekturalnego (drugi szczebel samorządu)

Kompetencje

Dimotiko Simvoulio (Rada Miejska)

Dimarchiaki Epitropi (Komisja Miejska)

Dimarchos (burmistrz)

11 do 41 członków wybieranych na czteroletnią kadencję w
bezpośrednich, powszechnych wyborach (3/5 wybranych
przedstawicieli pochodzi z listy większościowej; 2/5
mandatów z pozostałych list zostaje podzielonych na
zasadzie reprezentacji proporcjonalnej)
Organ decyzyjny

Przewodniczy jej burmistrz lub jego zastępca, w skład
wchodzi od 2 do 6 członków
Sporządza budżet, przeprowadza wstępny audyt ksiąg
rachunkowych na koniec roku; kieruje i orzeka we
wszystkich sprawach dotyczących wydatków publicznych i
środków budżetowych. Decyduje również o złożeniu
apelacji do władz administracyjnych.

Na burmistrza jest wybierany kandydat zajmujący pierwsze
miejsce na liście zwycięzców
Jest zobowiązany do uczestniczenia w obradach rady ale nie
posiada prawa głosu
Wdraża decyzje rady i komisji. Jest szefem personelu, wydaje
zaświadczenia i pozwolenia

133 Koinotita (gminy)
Simvoulio (Rada Gminna)

Proedros Kinotitas (przewodniczący Rady Gminnej)

Siedmiu do jedenastu członków wybieranych na czteroletnią kadencję w bezpośrednich,
powszechnych wyborach (taka sama procedura jak w przypadku okręgów miejskich)
Organ decyzyjny, na jego czele stoi przewodniczący Rady Gminnej.

Przewodniczący reprezentuje wspólnotę, wdraża decyzje rady i jest szefem służb

Kompetencje

6.9.1989:
Ratyfikacja Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego
(wejście w życie 1 stycznia 1990)

1992:
Ustanowienie struktury
współpracy ad-hoc "KastoriaKorce" między Grecją i Albanią,
współpraca transgraniczna
(spotkania kulturalne)

Ustawa 2218/94, poprawiona i uzupełniona Ustawami 2240/1994 oraz 2307/1995, ustanowiła w każdej
prefekturze samorządowe instytucje prefekturalne drugiego szczebla. Są to osoby prawne prawa
publicznego odpowiedzialne za gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój danego obszaru. Zajmują
się sprawami prefektur i korzystają z wszelkich uprawnień nadanych im na mocy prawa. Ich zadania
nie dotyczą dziedzin, którymi zarządzają ministerstwa obrony, spraw zagranicznych, gospodarki i
sprawiedliwości oraz spraw zastrzeżonych dla krajowego urzędu statystycznego. Nie nadzorują one
także okręgów miejskich i wspólnot wiejskich. Prefekturalnymi instytucjami samorządowymi
kieruje zarząd prefektury lub prefekt, wybierani przez obywateli na czteroletnią kadencję.

Zadania miejskich i gminnych agencji samorządowych (pierwszy szczebel samorządu)

900 Dimos (okręgi miejskie)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

1.5.1999
Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

13 regionów to nic innego jak jednostki podziału terytorialnego państwa. Ich zadania dotyczą:

powołuje i kontroluje prace a posterior

Mianowany przez rząd centralny, Sekretarz Generalny
regionu jest starszym rangą funkcjonariuszem
publicznym stojącym na czele służb administracyjnych.
Urzędnik zdecentralizowanej administracji państwowej
posiadający uprawnienia do kontroli agencji
samorządowych (okręgów miejskich i gmin).
Reprezentuje rząd.

51 Nomarchiaki Autodioikisi (drugi szczebel decentralizacji administracyjnej). Departament Attyka został podzielony na cztery prefektury

Rola władz terytorialnych w
promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dane orientacyjne)

2001
Zmiana Konstytucji:
art. 101 i 102
wzmacniają regionalne
organy państwowe i
ustanawiają dwa
szczeble samorządu
lokalnego

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu o
UE (Traktat z Maastricht)

czerwiec 2000
Selekcja do
strefy Euro

Zadania regionów

Peripheriako Simvoulio (Rada Regionalna) Genikos Grammateas (Sekretarz Generalny regionu)

Przewodniczący
Rady Wspólnoty

1992
Podpisanie Traktatu
o Unii Europejskiej

marzec 1998
Grecja wchodzi do Europejskiego
Systemu Monetarnego

Ogólne uprawnienia w kwestiach dotyczących suwerenności państwa, szczególnie w dziedzinie obrony
państwa, spraw zagranicznych, finansów i wymiaru sprawiedliwości; oraz obszarów nie związanych z
kierowaniem sprawami lokalnymi. Rząd określa i kieruje działalnością polityczną kraju, zgodnie z
Konstytucją i przepisami prawa. Premier jest odpowiedzialny za spójność w ramach rządu i kieruje pracami
rządu, jak również za szeroko rozumiane służby publiczne, realizuje politykę rządu.

Prezydent Republiki
wybierany na pięcioletnią kadencję przez
Parlament w powszechnych wyborach pośrednich

13 periferies (regiony)
Kolegialny zdecentralizowany organ administracji
państwowej
Radzie przewodniczy Sekretarz Generalny regionu
W jej skład wchodzą prefekci z każdej prefektury,
przedstawiciel lokalnych związków okręgów miejskich
i wspólnot wiejskich, przedstawiciele organizacji lub
izb zawodowych

1987
Wprowadzenie aktualnie
obowiązującej struktury
terytorialnej Grecji

1981
Grecja zostaje
członkiem UE

Zadania państwa

Pierwszy zdecentralizowany szczebel

kontrola ustaw
na zasadzie a
priori i a posteriori

1973
Upadek dyktatury w wyniku
wewnętrznego zamachu wojskowego

Rząd odpowiada przed Izbą

Kompetencje

Pierwszy zdecentralizowany szczebel (pojedynczy szczebel samorządu lokalnego)

1961
Umowa o
stowarzyszeniu z EWG

300 deputowanych wybieranych na 4 lata
w bezpośrednich, powszechnych wyborach

Szczebel
pośredni

mianuje

21.4.1967
Wojskowy zamach stanu,
emigracja przywódców politycznych

1994
Ustawa 2218/94, poprawiona i uzupełniona Ustawami
2240/94 i 2307/1995 oraz skodyfikowana dekretem
prezydenckim 30/1996, ustanawiająca drugi szczebel
samorządu lokalnego w drodze przekształcenia prefektur
w organy terytorialne (agencje samorządu lokalnego) z
wybieralną radą. Indykatywny wykaz uprawnień okręgów
miejskich i wspólnot wiejskich. Regiony pozostają
zdecentralizowanymi jednostkami aministracji
państwowej (art. 49 Ustawy 2218/1994)

1987
Na mocy
Dekretu
prezydenckiego
51/1987 ustanowionych
zostaje 13 regionów
rozwoju

Izba Deputowanych

Drugi zdecentralizowany szczebel
Prefekt

1958
Rewizja Konstytucji

1956
Po raz pierwszy greckie kobiety
biorą udział w głosowaniu (za rządu
Konstantinosa Karamanlisa)

1951
Grecja zostaje
członkiem NATO

wybiera

Szczebel
lokalny

Szczebel
pośredni

3.6.1927
Konstytucja "Drugiej
Republiki Grecji"

1941-1944
Okupacja wojsk
niemieckich

Rząd odpowiada przez Izbą

Pierwszy szczebel decentralizacji

Szczebel
lokalny

1935
Restauracja monarchii za
panowania Króla Jerzego II

Sytuacja po wejściu w życie Ustaw 2218/1994, 2240/1994 oraz 2539/1997

Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

Sytuacja przed wejściem w życie Ustawy 2218/1994, 2240/1994 oraz 2539/1997
Izba Deputowanych

25.3.1924
Proklamowanie Republiki

styczeń 1992:
Program rozwoju transgranicznej
działalności gospodarczej w ramach
INTERREG I oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego: Izba Handlowa
miasta Drama (Grecja/Bułgaria)

Kompetencje

W styczniu 1999 r., utworzonych zostało 900 okręgów miejskich i 133 gmin obejmujących swym
zasięgiem terytorium całego kraju. Są to osoby prawne prawa publicznego odpowiedzialne za
sprawy lokalne. Ich podstawowym zadaniem jest propagowanie postępu społecznego i
gospodarczego ich mieszkańców oraz ochrona ich interesów kulturowych i duchowych.

Decentralizacja w Hiszpanii

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 10
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Hiszpanii
Tło
historyczne

1812
Ustanowienie parlamentarnego systemu
rządu na mocy liberalnej Konstytucji

11.2.1873
1648
Traktat Westfalski: nadanie Pierwsza Republika
Hiszpańska
niepodległości Holandii

1923-1930
Rządy
wojskowe

1936-1939
Hiszpańska Wojna
Domowa
14.4.1931
Druga Republika
Hiszpańska

1876
Przyjęcie nowej
Konstytucji

26.7.1947
Prawo o sukcesji
w monarchii

1939
Dyktatura
Generała Franco

1968
Gwinei Równikowej zostaje
nadana niepodległość
grudzień 1955
Hiszpania wstępuje
do ONZ

20.11.1975
Franco umiera, Książę Juan Carlos
wstępuje na tron Hiszpanii

1975
Hiszpania przekazuje Saharę
Zachodnią Maroku i Mauretanii

July 1976
Adolfo Suárez zostaje
Premierem (1976-1981)

Zadania

1981
1982
1986
Leopoldo Calvo Sotelo
Hiszpania wstępuje Hiszpania
zostaje Premierem (1981-1982)
do NATO
wstępuje do WE

6.12.1978
Nowa Konstytucja przyjęta w referendum: Hiszpania zostaje
monarchią konstytucyjną: system częściowo federalny

październik 1982
Felipe Gonzalez zostaje
Premierem (1982-1996)

1.5.1999
marzec 1996
1992
Wejście w życie
Traktat o Unii José María Aznar zostaje Premierem
Traktatu z Amsterdamu
(1996-2000; 2000-2004)
Europejskiej
1.11.1993
Wejście w życie Traktatu
o UE (Traktat z Maastricht)

marzec 1998
Hiszpania przyjęta
do strefy EURO w 1999

March 2004
José Luis Rodríguez Zapatero
zostaje Premierem

1.2.2003
29.10.2004
Wejście w życie Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Traktatu z Nicei
Konstytucję dla Europy

Zadania Państwa Centralnego

Zadania Rad Wyspy

Państwo dzierży władzę ustawodawczą tylko w obszarach, dla których państwo
posiada wyłączne kompetencje, jak określone jest w art. 149 Konstytucji

Statut Autonomii Balearów określa uprawnienia trzech Rad
(„Consells”). Najważniejsze zadania to:

- stosunki międzynarodowe

- dziedzictwo archeologiczne, historyczne i artystyczne

- obrona

Proces decentralizacji
1978
Demokratyczna
Konstytucja
wprowadzająca
decentralizację opartą na
zasadzie autonomii regionalnej:
utworzenie Wspólnot
Autonomicznych i gwarancji
instytucjonalnych dla władz
lokalnych

2.2.1981
Sąd
Konstytucyjny
orzeka, że kontrola
Państwa nad Regionami
jest nie zgodna z
Konstytucją

- pomoc społeczne i ubezpieczenia społeczne

- administracja wymiaru sprawiedliwości
1981
Podpisanie
partnerstwa
ekonomicznego ze
Wspólnotą
Autonomiczną Kraju
Basków, Ustawa
12/81 z dn. 13.
maja

1979-1983
Przyjęcie Statutów
17 Wspólnot
Autonomicznych

5.6.1984
Ustawa 4
Przepis o
obowiązkach gmin i
prawa mieszkańców
do występowania na
drogę sądową

1985
Ustawa
krajowa 7/1985
określająca
ustalenia w sprawie
władz lokalnych

15.5.1986
Ustawa krajowa Dekret Nr 781/1986
rewidujący akty prawne
dotyczące ustaleń w
sprawie władz
lokalnych

1986
Dekret
Nr 2568/1986
Struktura i
funkcjonowanie
władz lokalnych

1988
Ustawa
krajowa 39/1988
o finansach
lokalnych

28.2.1992
Pakt o autonomii
regionalnej
rozszerzający
uprawnienia Wspólnot
Autonomicznych

1992
Ustawa
organiczna 9/1992
przekazująca uprawnienia
Wspólnotom
Autonomicznym na mocy
art. 143 Konstytucji
(Wspólnoty
Historyczne)

26.11.1992
Ustawa 30/1992
Akt prawny w sprawie
władz publicznych i
połączonej procedury
administracyjnej

21.4.1999
Porozumienie
polityczne odnośnie
„Działań dla Rozwoju
Samorządu", torujące drogę
dla przekazania nowych
uprawnień władzom
lokalnym

1999
Ustawa
organiczna 7/1999
pozwalająca władzom
lokalnym na odwoływanie
się do Sądu
Konstytucyjnego w
obronie swojej
autonomii

1999
Ustawa
organiczna 8/1999
reformująca prawo
wyborcze odnośnie wotum
nieufności i wotum
zaufania w radach
prowincji i radach
gminnych

1999
Ustawy
organiczne 9, 10 i
11/1999 wzmacniające
podstawy ustaleń
dotyczących władz
lokalnych

- ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i miejskie

- ustawodawstwo handlowe, karne, pracy i cywilne
- sprawy celne

- drogi, roboty publiczne, transport publiczny

- waluta, ogólne finanse i dług państwa

- informacja turystyczna, kultura i promocja sportu i rekreacji

- zdrowie publiczne: podstawa i ogólna koordynacja.

- organizacja świąt na wyspach

Te sprawy, które nie są wyraźnie powierzone Państwu przez
Konstytucję mogą zostać przekazane Wspólnotom Autonomicznym.

Rady Wyspy posiadają znaczne uprawnienia w zakresie reprezentacji
instytucjonalnej. Sprawują władzę wykonawczą ściśle w ramach
uprawnień nadawanych przez ustawodawstwo Parlamentu
Balearskiego.

Wspólnoty Autonomiczne wykonują uprawnienia legislacyjne poprzez
swoje zgromadzenia, lecz ściśle w granicach przekazanej im władzy.

Zadania gmin

Zadania Wspólnot Autonomicznych

Parlament (Cortes generales)

Kompetencje

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

Senat (Senado)
259 senatorów, reprezentacja
terytorialna, 208 senatorów wyłanianych
w powszechnym głosowaniu
bezpośrednim na kadencję czteroletnią,
na bazie prowincji, 51 senatorów
dodatkowych (każda Wspólnota
Autonomiczna mianuje jednego
senatora, plus jednego dodatkowego
senatora na milion mieszkańców)

Król Hiszpanii

Izba Deputowanych
(Congreso de los diputados)
350 deputowanych
wyłanianych w
powszechnym głosowaniu
bezpośrednim, według
ordynacji proporcjonalnej
na kadencję czteroletnią, na
bazie prowincji

Sąd
Konstytucyjny

Proponuje Premiera
Rząd odpowiada przed Izbą Deputowanych

Rząd

Monitoruje zgodność aktów prawnych z Konstytucją

Wykonuje kontrole ex post facto odnośnie legislacji i w razie konieczności unieważnia ją

Każda Wspólnota Autonomiczna ma swój własny statut
autonomiczny dający jej specyficzne uprawnienia

17 Wspólnot Autonomicznych i dwa miasta autonomiczne: Ceuta i Melilla
Zgromadzenie Ustawodawcze
wyłaniane w powszechnym głosowaniu
bezpośrednim, według ordynacji
proporcjonalnej. Sprawuje
zdecentralizowaną władzę ustawodawczą,
jest ogólną władzą w ramach Wspólnoty
Autonomicznej

Rada Rządu Regionalnego
członkowie mianowani przez Premiera,
odpowiadają przed Zgromadzeniem
Regionalnym i dzierżą teki ministerialne

Przewodniczący Wspólnoty Autonomicznej
wybierany przez zgromadzenie
ustawodawcze, mianowany przez Króla i
odpowiadający przed zgromadzeniem
regionalnym; jest Przewodniczącym i stoi na
czele Rządu Regionalnego

Siedem z 17 Wspólnot
Autonomicznych
obejmuje jedną
prowincję i zastępuje
oraz sprawuje władzę
Diputaciones

Wykonuje
kontrole ex post
facto odnośnie
spraw, za które
odpowiedzialna
jest Wspólnota
Autonomiczna

Uprawnienia Wspólnot Autonomicznych zamieszczone są w art. 148
Konstytucji (lista nie jest wyczerpująca).

nadzoruje i w razie
konieczności
unieważnia decyzje
podejmowane przez
Rząd Centralny i
Wspólnoty
Autonomiczne,
orzeka również o
podziale władzy

Kompetencje

Kompetencje

Uprawnienia własne:

- Organizacja instytucji rządu autonomicznego

- bezpieczeństwo publiczne

- Planowanie przestrzenne, planowanie miast i budownictwo
mieszkaniowe

- planowanie i współpraca w zakresie edukacji
- kontrola ruchu

- Roboty publiczne, koleje i drogi poprzez wspólnotę
autonomiczną
- Rolnictwo, drogi wodne i leśnictwo, rybołówstwo

- obrona cywilna, służby przeciwpożarowe (obowiązkowe dla
każdej gminy liczącej ponad 20.000 mieszkańców)

- Szerzenie działalności gospodarczej, kultura i badania

- planowanie miast

- Muzea, biblioteki i pomniki

- dziedzictwo historyczne i artystyczne

- Turystyka, działalność sportowa i wypoczynkowa poprzez
wspólnotę autonomiczną

- ochrona środowiska (obowiązkowe dla każdej gminy liczącej
ponad 50.000 mieszkańców)

- Opieka społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo.

Kompetencje

- zdrowie publiczne

Art. 148 przewiduje również rozszerzenie uprawnień Wspólnot
Autonomicznych na inne obszary.

Szczebel
pośredni

Rada prowincji (Pleno)
25 do 51 deputowanych z prowincji,
wybieranych w pośrednim głosowaniu
powszechnym przez radnych gmin
spośród ich grona, przyjmują akty
prawne i nadzorują organizację i obronę
interesów zdecentralizowanej władzy

Rada rządu prowincji
(Comisión de gobierno)
składa się z Przewodniczącego i
deputowanych, pomaga Przewodniczącemu
w sprawowaniu przez niego władzy, wypełnia
obowiązki powierzane przez Radę Prowincji
i Przewodniczącego

Kompetencje

Wyspy Kanaryjskie i
Baleary

50 prowincji (Provincias) / Diputaciones
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Przewodniczący jest wybierany przez Radę
Prowincji; stoi na czele rządu i administracji,
mianuje Wiceprzewodniczących spośród
członków Rady Prowincji i jest odpowiedzialny
za personel

Wykonuje
kontrole
ex post facto
aktów prawnych
wchodzących
w zakres
kompetencji
prowincji i w razie
konieczności
unieważnia je

(archipelagi)
Rządy podobne do tych w
prowincjach; Instytucja:
Zgromadzenie Wyspy (organ
rządu, administracja i
reprezentacja dla każdej
wyspy)

Kompetencje
Administracja Prowincji

Wykonuje kontrole ex post facto aktów prawnych,
i w razie konieczności ma prawo do ich unieważnienia

Sąd orzeka o
zgodności z
prawem decyzji
administracyjnych;
monitoruje i w
razie konieczności
unieważnia akty
prawne i decyzje
podejmowane
przez organy
terytorialne

Szczebel
lokalny

Madryt i Barcelona

członkowie wybierani w powszechnym
głosowaniu bezpośrednim, według ordynacji
proporcjonalnej; Rada ma prawo do
powoływania i odwoływania Burmistrza,
nadzoruje organy gminne i uchwala akty
prawne na szczeblu gminy

Zadania prowincji

- dostawa wody i oświetlenie publiczne
- oczyszczanie i usuwanie odpadów (dla każdej gminy liczącej
ponad 5.000 mieszkańców)
- transport publiczny (dla każdej gminy liczącej ponad 50.000
mieszkańców)

2. Uprawnienia własne prowincji:
- koordynacja służb komunalnych w celu zagwarantowania
usług podległych władzom gminnym

Rada Samorządu Prowincji
(Comisión de gobierno)
składa się z Burmistrza i radnych mianowanych przez
Burmistrza, pomaga Burmistrzowi w wykonywaniu jego
obowiązków oraz wypełnia obowiązki powierzone przez
Burmistrza i Radę Gminy

Burmistrz
wybierany przez Radę Gminy;
przewodniczy i stoi na czele
Rady Gminy i Rady Samorządu

- pomoc, prawna, gospodarcza i techniczna współpraca z
samorządami
Wykonuje kontrole ex post facto aktów prawnych,
i w razie konieczności ma prawo do ich unieważnienia

- zapewnianie usług ponadgminnych
- rozwój i administrowanie specyficznymi interesami prowincji

Administracja gminna

Kompetencje

Rola odgrywana przez
władze terytorialne
w promowaniu integracji
europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

- promocja i integracja społeczna (obowiązkowe dla każdej
gminy liczącej ponad 20.000 mieszkańców)

1. Uczestnictwo w koordynacji lokalnej administracji ze wspólnotą
autonomiczną i państwem.

8089 gmin (Municipios)
Rada Gminy (Pleno)

Uprawnienia różnią się od siebie w różnych wspólnotach.

Autonomiczne zarządzanie odpowiednimi specyficznymi interesami
lokalnych wspólnot.

Kompetencje

Obszary
metropolitalne

- ochrona konsumenta

1980
Europejska
Konwencja Ramowa
o Współpracy
Transgranicznej
między
Wspólnotami i
Władzami
Terytorialnymi,
Madryt

1983
Ustanowienie
Pirenejskiej Wspólnoty
Roboczej (Katalonia,
Aragon, Nawarra, Kraj
Basków, Andorra,
Akwitania,
LangwedocjaRoussillon, Pireneje
Południowe)

8.11.1988
Ratyfikacja
Europejskiej
Karty Samorządu
Lokalnego
(wejście w życie
w dniu 1 marca
1989 r.)

May 1990
Kastylia i Leon
podpisuje ze
Środkową
Portugalią
Umowę o
Współpracy z
Coimbry

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

29.11.1990
Porozumienie odnośnie pomocy
publicznej i porozumienie
regulujące udział Wspólnot
Autonomicznych w działaniach
państwa w zakresie wstępnego
postępowania prawnego
prowadzonego przez Komisję
Europejską i spraw przed
Trybunałem Sprawiedliwości
UE

październik 1991
Ustanowienie
transgranicznej
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy
Północną
Portugalią i
Galicją

styczeń 1992
Ustanowienie
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy
Ekstremadurą
i Alentejo
(Hiszpania/
Portugalia)

20.10.1992
Porozumienie o formalnym
ustanowieniu Konferencji na temat
Spraw Wspólnotowych i Europejskich
jako organu powołanego do dialogu i
współpracy. Włączenie Wspólnot
Autonomicznych w podejmowanie
decyzji dotyczących polityki
hiszpańskiej w kwestii spraw
europejskich

Maj 1994
Ustanowienie
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy
Ekstremadurą
a Środkową
Portugalią

30.11.1994
Porozumienie
Konferencji na temat
Spraw Wspólnotowych
odnośnie włączenia
Wspólnot
Autonomicznych w
sprawy europejskie
poprzez konferencje
sektorowe

luty 1995
Kastylia i
Leon
podpisuje
Protokół
Współpracy z
Północną
Portugalią

3.3.1995
Kastylia i Leon
podpisuje Protokół
Współpracy ze
Środkową Portugalią,
jednocześnie
ustanawiając
Wspólnotę Roboczą
pomiędzy tymi
regionami

9 May 1995
Ustanowienie Wspólnoty
Roboczej IMEDOC
pomiędzy Balearami,
Korsyką, Sardynią, Sycylią i
Kretą. W 2004 wspólnota
zmieniła nazwę na
EURIMED

27.7.1995
Ustanowienie
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy
Juntą
Andaluzyjską i
Algarve
(Portugalia)

20.9.1996
Utworzenie
stanowiska doradcy
ds. regionalnych w
Stałym
Przedstawicielstwie
Hiszpanii przy
Wspólnotach
Europejskich

11.12.1997:
Porozumienie
odnośnie włączenia
Wspólnot
Autonomicznych w
procedury
Trybunału
Sprawiedliwości
UE

wrzesień 1998:
Porozumienie
Komitologiczne:
rozporządzenie
dotyczące
regionalnej
reprezentacji na
zebraniach Rady i
Komisji
Europejskiej

19.1.2000:
Ustanowienie
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy
Kastylią i
Leon a
Portugalią

luty 2000:
Wspólnota
Robocza
pomiędzy
Kastylia i
Leon a
Północną
Portugalią

20.10.2004:
Ustanowienie
Euroregionu Pirenejskiego
– Eurośródziemnomorska
Wspólnota Robocza
pomiędzy Aragonem,
Balearami, Katalonią,
Langwedocją –
Rousillonem i MidiPirenejami

grudzień 2004:
Porozumienie odnośnie
udziału w Wspólnot
Autonomicznych w Radzie w
zakresie zatrudnienia i polityki
społecznej, rolnictwa i
rybołówstwa, edukacji, kultury
i ochrony środowiska

21.1.2005:
Ustanowienie
Wspólnoty
Roboczej
pomiędzy Juntą
Andaluzyjską i
Alentejo
(Portugalia)

Wspólnoty Autonomiczne
Konstytucja z 1978 r. wytyczyła trzy różne drogi do autonomii, każda z dwoma pod-podziałami zgodnie z
posiadanym początkowym szczeblem uprawnień.

1. Ustanowienie Wspólnot Autonomicznych na mocy art. 151 Konstytucji (status specjalny)
Historyczne Wspólnoty Autonomiczne od samego początku posiadały najszerszy zakres uprawnień.
Opcja ta była dostępna narodowościom historycznym: Katalonii, Krajowi Basków i Galicji. Andaluzja
również podążyła tą drogą.
Uprawnienia tych wspólnot określone są przez art. 148 ust.1 i w stosownych przypadkach, art. 149 ust.1
Konstytucji z 1978 r.

2. Ustanowienie Wspólnot Autonomicznych na mocy art. 143 Konstytucji (status ogólny)
W okresie między 1979 r. a 1983 r., większość regionów stała się Wspólnotami Autonomicznymi z
ograniczonymi uprawnieniami, za zgodą Parlamentu (Cortes Generale) (Asturias, Cantabria, Rioja,
Murcia, Aragon, Castilla de la Mancha, Wyspy Kanaryjskie, Walencja, Ekstremadura, Baleary). Art. 144
Konstytucji stosuje się do Madrytu i Castilla-Leon. Uprawnienia tych Wspólnot Autonomicznych
określone są przez art. 148 ust.1 Konstytucji.

3. Wspólnota Nawarry
Pierwsze dodatkowe postanowienie Konstytucji z 1978 r. uznaje historyczne prawa „regiones forales" i
nadaje im autonomię zgodnie ze specjalną procedurą. Postanowienie to uchwalone zostało w celu
ustanowienia Comunidad Foral de Navarra.
28 lutego 1992 r.: Pakt o Autonomii, rozszerzenie uprawnień Wspólnot Autonomicznych, ustanowionych
na mocy art. 143 i 144 Konstytucji.

Czynniki zróżnicowania
Dodatkowo do dwupoziomowego systemu początkowych uprawnień, Konstytucja z 1978 r. przewidziała
uprawnienia dla wprowadzenia różnic między rozmaitymi Wspólnotami Autonomicznymi.
• Art. 3 ust.2 oficjalnie uznaje języki pewnych Wspólnot Autonomicznych.
• Art. 149 ust.1 pkt.8 przewiduje utrzymanie odrębnych przepisów prawa cywilnego opartych na
powszechnej praktyce (prawo foral) w pewnych regionach (Nawarra, Katalonia).
• Dodatkowe postanowienie potwierdziło podstawę specyficznych systemów finansowych i skarbowych
w Kraju Basków i Nawarra. Wyspy Kanaryjskie mają swój własny system finansowy.
• Niektóre Wspólnoty Autonomiczne posiadają pewne uprawnienia polityczne, np. prawo do utworzenia
własnych sił policyjnych (Kraj Basków, Galicja, Nawarra i Katalonia).
• Na Balearach każda wyspa posiada odrębny organ administracyjny, zwany Radą Wyspy. Ten typ władzy
uznaje się w art. 141.4 i 141.3 Konstytucji hiszpańskiej i w art. 2 ustawy 8/2000 z dn. 27 października
odnośnie Rad Wyspy. Baleary posiadają trzy Rady Wyspy (na Majorce, Ibizie i Formenterze).
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Decentralizacja w Holandii
Tło
historyczne
1795
Założenie Republiki
Batawskiej

1810
Królestwo Holandii staje się częścią
Cesarstwa Francuskiego
1806
Obalenie Republiki

1814
Ustanowienie
Królestwa Niderlandów

1851
Ustanowienie monarchii
konstytucyjnej, nowa konstytucja

1815
Kongres Wiedeński, niepodległość
dla Niderlandów, pierwsza konstytucja

1949
Niepodległość
Indonezji

1945
Holandia wstępuje
do ONZ

1830
Belgijskie powstanie
i niepodległość

1952
Członek Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

29.10.2004
1.11.1993
marzec 1998
1986
Wejście w życie Traktatu o
Członkostwo w obszarze Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Specjalny status dla Aruby, oddzielenie
Konstytucję
dla Unii Europejskiej
Unii
Europejskiej
(Traktat
z
Maastricht)
Euro
w
1999
r.
jej od Antyli Holenderskich

1975
Niepodległość
Surinamu

1954
Zasady określające terytorium Królestwa, obejmującego
Holandię, Surinam i Antyle Holenderskie

1949
Holandia wstępuje
do NATO

1948
Beneluks,
unia celna

1957
Członek
EWG

maj 1980
Wstąpienie na tron
Królowej Beatrix

17.2.1983
Duże zmiany konstytucyjne,
wprowadzenie aktualnej Konstytucji

1992
Podpisanie
Traktatu o UE

1997
Ratyfikacja Traktatu
z Amsterdamu

Proces decentralizacji
1931

1851
Przyjęcie
ustaw o
prowincjach i
gminach

1985

1962

Ustawa o
współpracy
między
gminami

Ustawa o
nadzorze nad
prowincjami

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

2002/2003
Ustawy o “dualizacji” zarządzania gminami
(2002) oraz zarządzania prowincjami (2003),
wprowadzające podział kompetencji pomiędzy radą
gminy a zarządem gminy („het College”), jak również
pomiędzy zgromadzeniem prowincji a zarządem prowincji
(„Gedeputeerde Staten”). Te dwie ustawy wprowadziły
również zasadę niełączenia mandatów w radzie gminy i
zgromadzeniu prowincji oraz członkostwa w
pochodzących z wyboru organach
wykonawczych.

1994

1986

Duże
zmiany w
ustawach o
prowincjach i
gminach

Ustawa o
nadzorze nad
gminami

Nowelizacja
ustawy o
współpracy między
organami władzy
publicznej

1.5.1999
Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

Jednolite państwo zdecentralizowane

Szczebel
krajowy
Senatorowie
wybierani przez
członków zgromadzeń
prowincji

Szczebel
krajowy

Król/Królowa

Kompetencje

(wyłanianych w systemie wyborów
powszechnych i proporcjonalnych);

Stany Generalne (izby połączone)

Rząd

Minister Spraw Wewnętrznych
Prawo
substytucji
w razie niepodjęcia
nakazanych
ustawowo
decyzji

Powołuje i zwalnia

Szczebel
regionalny
między 39 a 83 członków, wybieranych
na czteroletnią kadencję w głosowaniu
powszechnym i proporcjonalnym;
zgromadzeniom przewodniczy
Komisarz Królowej; dzielą się one na
stałe komisje, w których mogą zasiadać
osoby spoza składu członków
zgromadzenia

Zgromadzenia prowincji
mają uprawnienia
nadzorcze w odniesieniu
do ustanawiania organów
międzygminnych

Zarządy prowincji
(„Gedeputeerde Staten”)

Komisarz Królowej

stałe organy składające się z trzech do dziewięciu
członków wybieranych przez zgromadzenia
prowincji; przewodniczy im Komisarz Królowej;
każdy członek ma swój zakres
odpowiedzialności; członkowie są odpowiedzialni
przed zgromadzeniami prowincji i mogą być
przez nie zwalniani. Członkowie zarządu i
Komisarz Królowej są zobowiązani do składania
sprawozdań zgromadzeniom prowincji

powoływany przez rząd na sześcioletnią,
odnawialną kadencję, na politycznie wiążący
wniosek zgromadzeń prowincji; organ prowincji
odpowiedzialny przed zgromadzeniem prowincji, z
uprawnieniami w obszarach porządku publicznego
i bezpieczeństwa. Za zgodą deputowanych może
obejmować inne urzędy. Jednocześnie centralny
organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z
uprawnieniami w obszarze obrony cywilnej i w
zakresie powoływania burmistrzów

Szczebel
regionalny

Administracja
prowincji
Kompetencje

urzędnicy
państwowi
i pracownicy
kontraktowi.

Powołuje i zwalnia

Kompetencje
Prawo substytucji
wykonywane jest przez
zarząd prowincji;

Szczebel
lokalny

Administracyjny nadzór
nad deficytami budżetowymi
sprawowany jest przez
zarząd prowincji;

Uprawnienia nadzorcze korony:
niezgodne z prawem decyzje
administracyjne mogą być uchylane
dekretem królewskim

Komisarz Królowej doradza
burmistrzom i może wykonywać
prawo substytucji

467 gmin (na dzień 1 stycznia 2005 r.)
Rada gminy
Współpraca
między
gminami

od 9 do 45 członków wybieranych co cztery
lata w wyborach powszechnych i
proporcjonalnych (mieszkańcy nie będący
obywatelami Holandii mają prawo głosu);
radzie przewodniczy burmistrz; rady są
podzielone na stałe komisje, w których mogą
zasiadać osoby spoza składu rady

Kompetencje

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Kolegium składające się z burmistrza i
jego zastępców („Burgemeester en
wethouders”)
od 2 do 9 zastępców, wybieranych przez radę mającą
prawo do ich zwalniania. Kolegium jest
odpowiedzialne za bieżące prowadzenie rady,
przygotowuje i realizuje decyzje rady oraz odpowiada
przed Radą. Musi w pełni informować radę i
przejmować odpowiedzialność za własne działanie

Szczebel
lokalny

Kompetencje

Burmistrz
mianowany przez rząd na sześcioletnią, odnawialną
kadencję, na propozycję Komisarza Królowej w
politycznie wiążącym porozumieniu z Radą i/lub po
przeprowadzeniu referendum lokalnego; burmistrz
reprezentuje gminę i jest odpowiedzialny za
wdrażanie gminnego porządku publicznego i
przepisów bezpieczeństwa. Za zgodą Kolegium
może obejmować inne urzędy

Administracja
gminna
urzędnicy
służby cywilnej
i pracownicy
kontraktowi.

1958

1963

1980

1989

20.3.1991

maj 1991

2000

Utworzenie Euroregionu
EUREGIO na granicy Holandii i
Niemiec; była to pierwsza
transgraniczna struktura w
Europie, obejmuje ona trzy
stowarzyszenia regionalne

Utworzenie
Euroregionu
Rijn-Waal,
transgranicznej
jednostki
publicznoprawnej
(Niemcy-Holandia)

Umowa ramowa WE o
współpracy
transgranicznej między
władzami
terytorialnymi,
podpisana w Madrycie

Konwencja
Beneluksu o
współpracy
transgranicznej;
konwencja ta weszła
w życie w dniu 1
kwietnia 1991 r.

Ratyfikacja
Europejskiej Karty
Samorządu
Lokalnego (weszła
w życie w dniu 1
lipca 1991 r.)

Traktat między
Niemcami i
Holandią,
włączający umowę
ramową o
współpracy
transgranicznej

Od momentu utworzenia EUREGIO w 1958 r. i
Euroregionu Rijn-Waal w 1963 r. utworzonych zostało
7 następnych transgranicznych euroregionów między
lokalnymi i/lub regionalnymi partnerami na granicy
belgijsko-holenderskiej i niemiecko-holenderskiej.
Tych w sumie dziewięć euroregionów pokrywa cały
teren granicy lądowej Holandii.

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Zadania państwa

Kompetencje

12 prowincji
Zgromadzenia prowincji

Zarówno prowincje jak i gminy mają autonomię w zakresie kształtowania polityki nie będącej w konflikcie z przepisami ustawowymi
Uprawnienia ustawodawcze we wszystkich dziedzinach posiada wyłącznie szczebel krajowy, który wykonuje te uprawnienia za pośrednictwem
Stanów Generalnych.
Uprawnienia administracyjne posiada rząd centralny, o ile nie są wykonywane przez władze prowincji i gminne, które w ten sposób uzupełniają
pracę szczebla krajowego
Prowincje i gminy mogą wydawać zarządzenia prowincjonalne i gminne, o ile są one zgodne z prawem krajowym.

Powołuje

Uprawnienia
nadzorcze korony:
uchylanie decyzji
administracyjnych
niezgodnych
z przepisami
ustawowymi przy
pomocy
królewskiego
dekretu;

Izba Niższa: 150 posłów

Izba Wyższa:
75 senatorów

Kompetencje:

Zadania Prowincji
• planowanie przestrzenne i rozwój obszarów miejskich:
zgromadzenia prowincji sporządzają plany zawierające wytyczne
dla planowania przestrzennego; zarządy prowincji są
odpowiedzialne za zatwierdzanie gminnych planów
zagospodarowania przestrzennego
• budownictwo mieszkaniowe: prowincje odpowiedzialne są za
przyznawanie kwot w odniesieniu do budownictwa komunalnego i
decydują o przyznawaniu dotacji dla gmin
• porządek publiczny i bezpieczeństwo: Komisarz Królowej jest
odpowiedzialny za regionalną koordynację między siłami
policyjnymi
• kultura i wypoczynek: prowincje odpowiedzialne są za promocję
turystyki i kultury
• transport: prowincje są odpowiedzialne za budowę i utrzymanie
dróg prowincjonalnych

Zadania gmin:
• planowanie przestrzenne i rozwój obszarów miejskich: gminy sporządzają
plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów leżących w
granicach gmin i wydają pozwolenia na budowę
• budownictwo mieszkaniowe: gminy budują mieszkania komunalne i
zarządzają nimi oraz zarządzają nieruchomościami należącymi do gminy
• turystyka i wypoczynek: gminy uczestniczą w promocji turystyki i
zarządzają obiektami sportowymi
• roboty publiczne, transport: budowa i utrzymanie gminnych ulic i dróg,
przepisy o ruchu i parkowaniu, zapewnienie transportu publicznego i
autobusów szkolnych
• zdrowie publiczne: każda gmina posiada wydział ds. zdrowia publicznego i
higieny, a gminy odpowiedzialne są również za szczepienie dzieci
• kultura: gminy uczestniczą w promocji kultury

• środowisko: prowincje sporządzają i wdrażają plany ochrony
środowiska
• gospodarka: prowincje są odpowiedzialne za stymulowanie
regionalnego rozwoju gospodarczego
• zatrudnienie: prowincje tworzą rady ds. inwestycji i są
odpowiedzialne za współpracę między władzami publicznymi i
biznesem
• polityka ds. młodzieży: prowincje tworzą placówki oferujące
wsparcie dla dzieci i młodzieży w (potencjalnych) sytuacjach
kryzysowych oraz są odpowiedzialne za planowanie
instytucji i programów zapewniających takie wsparcie
• bezpieczeństwo i porządek publiczny: Komisarz Królowej
pełni rolę koordynującą na wypadek katastrof

• zatrudnienie i gospodarka: gminy są współodpowiedzialne za rynek pracy
oraz za utrzymanie i rozwój lokalnej gospodarki i zatrudnienia
• edukacja: gminy są organem założycielskim publicznych szkół
podstawowych i dotują wydatki szkół prywatnych na swoich obszarach
• opieka społeczna: gminy odpowiedzialne są za opiekę społeczną i
działania mające na celu pomoc bezrobotnym, osobom niepełnosprawnym
i osobom w podeszłym wieku
• polityka ekologiczna: gminy są odpowiedzialne za wdrażanie krajowej i
europejskiej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego
• polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego: gminy są
odpowiedzialne za wdrażanie polityki bezpieczeństwa, za utrzymanie
porządku publicznego i za policję lokalną
• polityka ds. młodzieży: gminy są odpowiedzialne za wdrażanie polityki
ochrony młodzieży.
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Decentralizacja w Irlandii
Tło
historyczne

1937

1916-1922

1922

Irlandzka Wojna
o Niepodległość

Ustanowienie Wolnego
Państwa Irlandzkiego

Ustanowienie Éire/Irlandia (państwo
suwerenne, niepodległe, demokratyczne)

1801

1920

Akt Unii ustanawiający Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii

Irlandia zostaje podzielona zgodnie z Ustawą o „Rządzie Irlandii”.
Oddzielne zdecentralizowane Parlamenty ustanowione dla Północy i Południa

Proces decentralizacji
1898
Ustawa o
samorządzie
lokalnym:
podstawa
bieżącego
systemu

1925
Rewizja
Ustawy o
samorządzie
lokalnym - zniesienie
okręgów wiejskich

1941 i 1946
Ustawa o
samorządzie lokalnym
ustanawiająca centralną
kontrolę rządu nad
władzami lokalnymi

Irlandia wstępuje do Europejskiego
IIrlandia zostaje
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
Republiką

1983
Ustawa o
planowaniu i
rozwoju
przestrzennym –
określająca
uprawnienia
lokalne

1991
Ustawa o
samorządzie
lokalnym,
ustanowienie
organów
regionalnych

Prezydent Republiki

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

Parlament (Oireachtas)
Senat (Seanad Éireann)
60 członków, 11 powoływanych przez
Premiera (Taoiseach), 6 wybieranych przez
absolwentów pewnych uniwersytetów, 43
wybieranych według ordynacji
proporcjonalnej z 5 list kandydatów przez
członków nowo-wybranego Parlamentu,
członków odchodzącego Senatu i członków
wszystkich rad hrabstw i miast

Irlandia wstępuje
do EWG

1994
Ustanowienie
i rozpoczęcie
funkcjonowania 8
Samorządów
Regionalnych

69% wyborców głosuje w referendum
za Traktatem o Unii Europejskiej

1996
Publikacja
dokumentu
„Lepszy samorząd
lokalny” o reformie i
reorganizacji
samorządu
lokalnego

1999
Utworzenie
dwóch Zgromadzeń
Regionalnych

Izba Reprezentantów (Dáil Eireann)
166 deputowanych wyłanianych w
bezpośrednich wyborach
powszechnych, ordynacja
proporcjonalna, na kadencję 5-letnią.

Rząd i Premier
(Taoiseach)

czerwiec 1999
Referendum odnośnie
zmiany Konstytucji w celu
zapewnienia samorządowi
lokalnemu konstytucyjnej
podstawy; nowy art. 28A
określa, że wybory do władz
lokalnych muszą być
przeprowadzane co
najmniej co pięć lat

2000
Utworzone
zostają "Zarządy
Rozwoju Hrabstw",
składające się z
przedstawicieli lokalnych i
rozmaitych organów
publicznych. Ich zadaniem
jest tworzenie społecznej i
gospodarczej strategii
dla swojego
regionu

Kompetencje

Departament ds. Środowiska,
Dziedzictwa i Samorządu
Lokalnego

8 Samorządów Regionalnych

Zgromadzenia te na szczeblu NUTS II kierują programami regionalnymi ustanowionymi w ramach
Narodowego Planu Rozwoju i monitorują ogólny wpływ wszystkich programów pomocowych UE na swoich
obszarach. Promują również koordynację świadczenia usług publicznych.

Szczebel
lokalny

29 Rad Hrabstw (County Council)
1 dla każdego z 24 hrabstw + 2 dla Tipperary (Północnego i Południowego) + 3 w Wielkim
Dublinie; 20 do 46 członków wyłanianych w bezpośrednich wyborach powszechnych na
kadencję 5-letnią; odpowiedzialni za „funkcje zastrzeżone” takie, jak przyjmowanie rocznych
szacunków wydatków, pożyczanie pieniędzy, przygotowanie i zmiany planów rozwoju,
mianowanie osób w celu działania w komisjach lub innych organach publicznych, oraz
ustanawianie, uchylanie lub odwoływanie przepisów lokalnych

Zarządca Hrabstwa (County Manager) (29) szczebel administracyjny

(od 1 stycznia 1994 r.)

znacząca odpowiedzialność „ex ante”
(zatwierdzenie) i odpowiedzialność „ex post”
(monitorowanie zgodności z prawem)

Kompetencje

2001
Ustawa o
samorządzie lokalnym:
– Rady Okręgów Miejskich i Rady
Komisarzy Miejskich zostają zastąpione
75 radami miejskimi
– Propozycja, by burmistrzowie byli od roku
2004 wybierani bezpośrednio
– Ustanowienie Komitetów Planowania
Strategicznego składających się z
przedstawicieli lokalnych;
Przewodniczący stanowią Grupę
Polityki Zbiorowej,
samorządową "grupę
specjalistów"

2003
Ustawa o
samorządzie lokalnym 2003:
– Koniec „podwójnego mandatu”
w wyborach w 2004 r.: Członkowie
Parlamentu (TD) nie mogą już stawać
do wyborów do rad lokalnych, a radni
rad lokalnych nie mogą kandydować
do Parlamentu (Dáil)
– Uchyla postanowienia odnośnie
bezpośrednich wyborów
przewodniczących rad
miejskich i hrabstw

Państwo ma pełną władzę ustawodawczą
Wykonuje przeważającą część uprawnień administracyjnych z powodu bardzo
niskiego poziomu autonomii posiadanej przez władze zdecentralizowane i
sprawuje ścisły nadzór nad niższymi szczeblami rządu

Zadania szczebla lokalnego
5 rad miejskich (city councils)
1 w każdym z pięciu największych miast; 15 do 52 członków
wyłanianych w bezpośrednich wyborach powszechnych na
kadencję pięcioletnią, mają takie same „funkcje zastrzeżone”, jak
członkowie rady hrabstwa

Bardzo niski stopień autonomii dla
zdecentralizowanych szczebli rządu

znacząca odpowiedzialność „ex ante”
(zatwierdzenie) i odpowiedzialność „ex post”
(monitorowanie zgodności z prawem)

Działania podejmowane lokalnie podzielone
są na osiem obszarów programowych:

Zarządca Miasta (City Manager) (5) szczebel administracyjny

Zarządca Hrabstwa, jest zarówno kierownikiem dla rad hrabstw, jak i kierownikiem dla wszystkich rad okręgów i miast w ramach hrabstwa

5 Rad (Dużych) Miast (Borough Corporation)

75 Rad Miejskich (Town Council) (Ustawa o samorządzie lokalnym 2001)

Pięć większych miast; składają się z 12 członków wyłanianych w
bezpośrednich wyborach powszechnych na kadencję pięcioletnią, mają
obowiązki podobne do tych, które posiadają członkowie rad hrabstw i
rad miast-hrabstw

Składają się one z 9-12 członków wyłanianych w bezpośrednich wyborach
powszechnych na kadencję 5-letnią i mają „funkcje zastrzeżone" podobne do tych,
które posiadają członkowie rad hrabstw i rad miast-hrabstw

Sekretarz Miasta (Town Clerk) (szczebel administracyjny)

znacząca
odpowiedzialność „ex ante”
(zatwierdzenie)
i odpowiedzialność „ex post”
(monitorowanie
zgodności z prawem)

Kompetencje

Naczelny urzędnik administracyjny dla każdej rady (dużego) miasta i rady miejskiej. Sekretarze Miast mają funkcje podobne do tych, które posiadają zarządcy hrabstw,
lecz pracują pod kierownictwem zarządcy hrabstwa

1979
"Kooperacja
Północ", organ
przeznaczony do
wspierania
współpracy PółnocPołudnie między
przedsiębiorstwami
handlowymi i
przemysłowymi

1980
Europejska
Konwencja z
Madrytu o
Współpracy
Transgranicznej
między
Wspólnotami i
Władzami
Terytorialnymi

1993
Grupa europejskich
interesów
gospodarczych
ECOM (Europejska
Izba Handlu)
odpowiedzialna za
wspieranie
współpracy PółnocPołudnie.

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Zadania regionów
Brak zdecentralizowanych organów na szczeblu regionalnym
– ograniczenie do koordynacji usług publicznych na szczeblu regionalnym i dostarczanie
wytycznych do planowania przestrzennego
– gwarantowanie przepływu w dół informacji o programach i planach rządu centralnego
– odpowiedzialność za kierowanie programami regionalnymi i rewizję wdrażania innych
programów wspólnotowych na szczeblu regionalnym, w szczególności Funduszy Strukturalnych.

Samorządy te na szczeblu NUTS III składają się z radnych (członków
wybieranych): powoływanych przez konstytutywne rady hrabstw i miast:
odpowiedzialne za rewizję planów rozwoju samorządów lokalnych,
przygotowanie wytycznych planowania regionalnego i regionalnych
strategii gospodarczych i społecznych (bez uprawnień ustawodawczych)

Jest dyrektorem naczelnym powoływanym na siedmioletnią kadencję przez członków zgodnie z zaleceniem niezależnej Komisji Powołań Lokalnych. Każda funkcja,
która nie jest funkcją zastrzeżoną, jest funkcją wykonawczą, wykonywaną bezpośrednio przez Zarządcę. Funkcje wykonawcze obejmują zatrudnianie personelu,
zatwierdzanie przetargów, wydawanie kontraktów, zezwoleń i pozwoleń budowlanych na rozwój, oraz doradztwo i pomoc dla członków w pełnieniu przez nich funkcji

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

29.10.2004

znacząca odpowiedzialność „ex ante” (zatwierdzenie) i odpowiedzialność „ex post” (monitorowanie zgodności z prawem)

26 Hrabstw (Counties)

Nadzór

20.10.2002

(organ nadzorczy dla władz lokalnych
i regionalnych).

Rząd odpowiada przed Izbą Reprezentantów

Południowe i Wschodnie Zgromadzenie Regionalne (Southern and Eastern Regional Assembly) (41
członków)/Zgromadzenie Regionalne Granicznych, Środkowych i Zachodnich Hrabstw (Border, Midlands
and Western Regional Assembly) (29 członków)

Kompetencje

Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Zadania Państwa

powołuje Premiera (Taoiseach), na podstawie
nominacji Izby Reprezentantów (Dáil)

wybierany w bezpośrednich wyborach powszechnych
na siedmioletnią kadencję.

1.5.1999

1.11.1993

grudzień 1991

1.2.2003

7.6.2001
Referendum w sprawie Traktatu
z Nicei: 53.87% głosów „przeciw”

Wejście w życie Traktatu o Unii Wejście w życie Traktatu
Drugie referendum w sprawie
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Irlandia podpisuje Traktat
z Amsterdamu
Europejskiej (Traktat z Maastricht)
Konstytucję europejską
Traktatu z Nicei: 62.89% głosów „za”
o Unii Europejskiej

(Uachtarán - na h-Éireann)

2 Zgromadzenia Regionalne (od 21 lipca 1999)

Kompetencje

1992
Ustawa o
ochronie
środowiska,
ustanowienie agencji
ds. środowiska,
przeniesienie
odpowiedzialności z
rządu
centralnego

czerwiec 1992

Irlandia wchodzi do Europejskiego
Systemu Walutowego (EMS)

1.1.1973

1959

18.4.1949

1963
Ustawa o
samorządzie
lokalnym (planowanie i
rozwój) – ustanowiła władze
lokalne jako instytucje
planujące, nadając im
uprawnienia do tworzenia i
zmieniania planów
rozwoju dla swoich
obszarów

marzec 1979

1965

14.12.1955

Zniesienie ceł na towary
Irlandia wstępuje
ze Zjednoczonego Królestwa
do ONZ

1998 Porozumienie Wielkopiątkowe
– Porozumienie przewiduje powstanie Rady Ministerialnej PółnocPołudnie: Rada składa się z Ministrów z Dáil w Republice oraz z
Kierownictwa Irlandii Północnej i stara się zachęcać do konsultacji,
współpracy i rozmaitych działań na bazie ogólnoirlandzkiej.
– Rada Brytyjsko-Irlandzka: Organ ten składa się z ministrów z
rządów brytyjskiego i irlandzkiego oraz ze zdecentralizowanych
administracji Irlandii Północnej, Szkocji i Walii; odpowiedzialny
jest za wymianę informacji i za zapewnienie porozumienia w
kwestiach współpracy

2 grudnia 1999
Sześć organów wdrażających ustanowionych na mocy porozumienia międzynarodowego
między rządami Irlandii i Wielkiej Brytanii ma wdrażać linie postępowania uzgodnione
przez ministrów w Radzie Ministerialnej Północ-Południe: (1) Foyle, Carlingford and
Irish Lights Commission (2) InterTradeIreland (3) Organ ds. Języka Północ-Południe
(North/South Language Body) (4) safefood – Komisja ds. Promocji Bezpiecznej
Żywności (Food Safety Promotion Board) (5) Organ ds. Specjalnych Programów Unii
Europejskiej (SEUPB) (Special European Union Programmes Body) (6) Waterways
Ireland.
SEUPB jest organem kierującym programami Północ/Południe INTERREG i PEACE

– Budownictwo mieszkaniowe i ogólne:
egzekwowanie standardów minimalnych,
pomoc w zapewnieniu mieszkań osobom
niezdolnym do znalezienia mieszkania
samemu
– Transport drogowy i bezpieczeństwo:
budowa, ulepszanie, utrzymanie dróg i inne
funkcje komunikacyjne
– Dostawa wody i kanalizacja - zapewnienie
dostaw wody, kanalizacja i odprowadzanie
wód ściekowych
– Zachęty i kierowanie rozwojem:
sporządzanie i wdrażanie planów rozwoju
dla swoich obszarów, kontrolowanie
rozwoju oraz zachowanie i ulepszanie
obiektów użyteczności publicznej
– Ochrona środowiska: zbieranie i usuwanie
odpadów, oczyszczanie ulic, bezpieczeństwo,
kontrola zanieczyszczenia, walka z
pożarami i promocja zdrowego środowiska
– Rekreacja i obiekty użyteczności
publicznej: zapewnienie basenów, parków,
otwartych przestrzeni, usług bibliotecznych
i ośrodków wspólnotowych
– Rolnictwo, edukacja, zdrowie i opieka

14 maja 2002
Irlandia ratyfikuje
Europejską Kartę
Samorządu
Lokalnego (Karta
weszła w życie w
dniu 1 września
2002 r.)

społeczna: nie stanowią już poważniejszego
obowiązku samorządów, choć zapewniają
one wyższe stypendia na kształcenie
– Różnorodne usługi: obejmują one
rejestrowanie wyborców i ławników,
zabezpieczenie budynków sądu i aresztów
Władze lokalne działają poprzez Komitety
Polityki Strategicznej. Komitety te składają
się z członków wybieranych i przedstawicieli
powoływanych z instytucji sektorowych
takich, jak partnerzy społeczni i organizacje
pozarządowe. Komitety te wydają
samorządowi zalecenia w kwestii polityki.
Jednym z kluczowych celów tych komitetów
jest ściślejsze zintegrowanie lokalnego
rozwoju i samorządu.
Podczas gdy rząd centralny wkroczył w
uprawnienia samorządów poprzez utworzenie
rozmaitych instytucji z uprawnieniami
nadzorczymi i legislacyjnymi, nastąpiło
osłabienie centralnej kontroli w dziedzinach
takich, jak obsada personelu, kontrola
budżetu i przeznaczenia funduszy.
Wprowadzono również nowe systemy
finansowania samorządu lokalnego
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Decentralizacja na Litwie
16.02.1918
Proklamacja
niepodległości

02.11.1918
Litwa staje się
republiką

20.04.1920
Polska, pod rządami Marszałka
Piłsudskiego, dokonuje
aneksji stolicy Litwy, Wilna.

10.01.1920
Ustanowienie okręgu Kłajpedy (Memelgebiet)
na mocy traktatu wersalskiego (art. 99)

Proces
decentralizacji

01.08.1922
Przyjęcie konstytucji ustanawiającej nowoczesny
ustrój polityczny oraz demokratyczną
strukturę społeczeństwa obywatelskiego
12.07.1920
Traktat o przyjaźni między Litwą i ZSRR;
ZSRR uznaje niepodległość Litwy

25.10.1992
Przyjęcie nowej
Konstytucji Republiki
Litewskiej, przewidującej
ustanowienie centralnego,
regionalnego i lokalnego
szczebla organów władzy
państwowej (zmiany
wprowadzono w latach
1996, 2002 i 2004)

07.1994
Ustanowienie
Ministerstwa
ds. Reformy
Administracji
Publicznej i Władz
Lokalnych

08.05.1924
Traktat pomiędzy Ligą Narodów a Litwą ustanawiający
Kłajpedę terytorium autonomicznym państwa litewskiego

1923-1932
Liga Narodów podejmuje decyzję w sprawie Wilna
na korzyść Polski, Litwa nie uznaje tej decyzji

07.07.1994
Ustawa o
samorządzie lokalnym
stanowi podstawę
prawdziwej samorządności
(zmiany wprowadzono w
latach 1997, 2000,
2003)

07.07.1994
Ustawa o wyborach
do rad samorządów
lokalnych (zmiany w
roku 1996 i 2003 w
związku z wydłużeniem
kadencji radnych z
2 do 4 lat)

15.05.1928
Przyjęcie nowej
konstytucji

22.03.1939
Niemcy składają ultimatum z żądaniem zwrotu
Kłajpedy; Litwa przyjmuje ultimatum
12.05.1938
Przyjęcie ostatniej konstytucji
okresu międzywojennego

19.07.1994
Ustawa o
terytorialnych
jednostkach
administracyjnych Republiki
Litewskiej i ich granicach,
ustanawiająca 10
powiatów

10.10.1939
Radziecko-litewski pakt o nieagresji, na mocy którego Wilno
wraca do Litwy a ZSRR zakłada swoje bazy wojskowe

20.05.1939
Traktat przyznający Litwie wolny
okręg Kłajpedy (Memel)

14.05.1998
Ustawa o nadzorze
administracyjnym nad
władzami lokalnymi w celu
kontroli właściwego
stosowania decyzji
rządowych na szczeblu
lokalnym

15.12.1994
Ustawa o
zarządzaniu powiatami
określająca zakres
uprawnień
udzielonych im
przez państwo

15.06.1940
Armia radziecka
okupuje Litwę

03.08.1940
23.08.1989
Aneksja Litwy Akcja protestu pod nazwą
przez ZSRR
„Bałtycka Droga”

21.07.1940
Litwa zostaje zmuszon do ogłoszenia
się republiką radziecką

14.05.1998
Ustawa o nadzorze
administracyjnym nad
władzami lokalnymi w celu
kontroli właściwego
stosowania decyzji
rządowych na szczeblu
lokalnym

20.07.2000
Ustawa o
rozwoju
regionalnym

11.03.1990
Akt o przywróceniu niepodległości
Państwa Litewskiego, uchwalony przez
Radę Najwyższą Republiki Litewskiej

11.02.1991
Islandia pierwszym krajem,
który uznaje de iure
niepodległość Litwy

23.08.1987
23.08.1991
09.02.1991
Komunistyczna partia
Pierwsze zmasowane protesty
Referendum w sprawie
Litwy zostaje
w Wilnie przeciwko tajnym protokołom
niepodległości (90,4% głosów „za”)
zdelegalizowana
do paktu – Ribbentrop-Mołotow

17.10.2000
Likwidacja
Ministerstwa ds.
Reformy Administracji
Publicznej i Władz
Lokalnych, funkcje
ministerstwa zostają
przeniesione na
Ministerstwo

25.06.2003
Zatwierdzenie przez
rząd Koncepcji
Decentralizacji i Dekoncentracji
pewnych funkcji sprawowanych
przez instytucje rządowej
administracji centralnej. Celem jest
lepszy podział funkcji pomiędzy
władze centralne, regionalne i
lokalne oraz demokratyzacja
sprawowania władzy
przez powiaty.

12.06.1995
Umowa o stowarzyszeniu
Litwy z WE

27.01.1994
Przystąpienie do
programu NATO
„Partnerstwo dla Pokoju”

21.11.2002
Zaproszenie Litwy do
rozpoczęcia negocjacji w sprawie
członkostwa w NATO

01.02.1998
Litwa zostaje oficjalnym
członkiem stowarzyszonym UE

16.04.2003
Podpisanie Traktatu
o Przystąpieniu w Atenach

01.02.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

10-11.05.2003
Referendum w sprawie
przystąpienia do UE
(89,85% głosów „za”)

26.03.2003
Podpisanie protokołów
akcesyjnych do traktatu
waszyngtońskiego

01.05.2004
Przystępienie Litwy
do Unii Europejskiej

29.03.2004
Litwa zostaje
członkiem NATO

11.11.2004
Parlament (Seimas) Republiki
Litewskiej ratyfikuje Traktat
ustanawiający Konstytucję dla Europy
29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Obowiązki
Trybunał Konstytucyjny (Konstitucinis Teismas)

Rząd (władza wykonawcza)

Prezydent Republiki
wybierany na pięcioletnią kadencję w bezpośrednich
wyborach powszechnych, w głosowaniu tajnym

Przewodniczący
Przewodniczącego wybierają
członkowie Parlamentu

25.10.1992
Przyjęcie nowej
konstytucji

Premiera mianuje Prezydent Republiki
za zgodą Parlamentu (Seimas)

Premier
mianowany i odwoływany
przez Prezydenta Republiki
za zgodą Parlamentu
(Seimas)

w jego skład wchodzi 9 sędziów, z których trzech jest powoływanych
co trzy lata przez Parlament na dziewięcioletnią, jednorazową
kadencję spośród kandydatów wskazanych przez Prezydenta
Republiki, Przewodniczącego Parlamentu (Seimas) i Prezesa Sądu
Najwyższego. Ten organ sądowniczy jest odpowiedzialny za
sprawdzanie zgodności aktów ustawodawczych z Konstytucją.
Parlament (Seimas) mianuje Przewodniczącego Trybunału
Konstytucyjnego spośród sędziów z nominacji Prezydenta Republiki

Ministrowie
mianowani przez
Prezydenta Republiki z
nominacji Premiera

10 powiatów (Apskritys)

Regiony

Gubernator i zastępca gubernatora
gubernatora mianuje i odwołuje rząd na wniosek Premiera.
W celu pełnienia przypisanych mu funkcji, gubernator
powiatu tworzy i prowadzi administrację.

Rady Rozwoju Regionalnego, w których skład wchodzą gubernatorzy powiatów,
burmistrzowie, członkowie rad gmin oraz przedstawiciele lokalnej giełdy pracy

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy
Szczebel
regionalny

141 posłów wybieranych na czteroletnią
kadencję w wyborach powszechnych,
równych i bezpośrednich, w tajnym
głosowaniu

17.09.1991
Litwa zostaje członkiem
Organizacji Narodów
Zjednoczonych

14.05.1993
Litwa zostaje członkiem
Rady Europy

28.04.2004
Strategia rozwoju
administracji
publicznej do
roku 2010

Rząd odpowiada przed Parlamentem (Seimas)

Jednoizbowy Parlament (Seimas) (legislative power)

27.08.1991
Wspólnoty Europejskie
uznają Litwę

Szczebel
krajowy

Tło
historyczne

Gubernatorów powiatu mianuje i odwołuje rząd z rekomendacji Premiera

Odpowiedzialność za ustawodawstwo krajowe we wszystkich dziedzinach (decentralizacja
administracji)

Zakres zadań powiatów obejmuje realizację polityki państwa w następujących
dziedzinach:
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenie społeczne
Edukacja (szkolenia zawodowe i techniczne)
Kultura
Zdrowie
Planowanie przestrzenne
Ochrona i utrzymanie zabytków

•
•
•
•

Użytkowanie i ochrona terenów
Obrona cywilna
Ochrona środowiska naturalnego
Zarządzanie programami krajowymi i
międzyregionalnymi

Obowiązki na szczeblu gminy

Rada Gminy
(organ wybieralny o funkcjach
reprezentatywnych)
wybierana przez mieszkańców gminy na
okres 4 lat w bezpośrednich wyborach
powszechnych w głosowaniu tajnym

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Burmistrz i zastępca (zastępcy)
burmistrza
burmistrz wybierany jest na czteroletnią
kadencję w tajnym głosowaniu członków
rady gminy i przewodniczy radzie gminy

Dyrektor administracji gminy
(organ wykonawczy)
mianowany przez radę gminy z
politycznej rekomendacji burmistrza

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

60 gmin (Savivaldybes)
Kontroler gminny (organ kontrolny)
nadzoruje wykorzystanie środków z
budżetu gminy i sprawuje funkcję
wewnętrznego audytora gminy,
mianowany na pięcioletnią kadencję

1991

07.06.1996

07.06.1996

1996

1996

1997

1998

1998

1998

1999

Pięć miast litewskich
(Kowno, Wilno, Poniewież,
Kłajpeda, Szawle) zostaje
członkami Związku Miast
Bałtyckich

Ratyfikacja Europejskiej
Konwencji Ramowej o
Współpracy
Transgranicznej pomiędzy
Wspólnotami i Władzami
Terytorialnymi (konwencja
Rady Europy) (wejście w
życie 14.07.1997 r.)

Ratyfikacja Europejskiej
Karty Samorządu
Terytorialnego (konwencja
Rady Europy) (wejście w
życie 01.10.1999 r.)

Powiaty Kowno, Szawle,
Taurogi, Uciana, Wilno
zostają członkami
stowarzyszonymi
Zgromadzenia Regionów
Europy (pełne
członkostwo powiatu
Kowno od 1999 r.)

Powiaty Kowno i Kłajpeda
zostają członkami
Konferencji Współpracy
Subregionalnej Państw
Morza Bałtyckiego
(BSSSC)

Ustanowienie
Euroregionu „Niemen”,
członkowie - Litwa
(powiaty Olita,
Mariampol, Wilno),
Białoruś, Polska (okręg
Kaliningradzki)

Ustanowienie
Euroregionu „Bałtyk”,
członkowie: Litwa (powiat
Kłajpeda), Polska, Łotwa,
Dania, Szwecja i Rosja

Ustanowienie
Euroregionu "Saule"
(Słońce), członkowie:
Litwa (powiaty i miasta
Szawle i Taurogi), Łotwa i
Rosja

Ustanowienie
Euroregionu “Ežerų
Kraštas”, czůonkowie:
Litwa (gminy Ignalina,
Zarasai, Švenčionys),
Biaůoruú, Ůotwa

Ustanowienie czterech
agencji rozwoju
regionalnego (Wilno,
Poniewież, Kłajpeda,
Szawle)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym, władze lokalne posiadają ogólne uprawnienia administracyjne: mogą one
wykonywać wszystkie zadania, które nie zostały w wyraźny sposób zastrzeżone do zakresu właściwości państwa. Zgodnie z
zasadą wolności podejmowania decyzji, funkcje gmin zostały podzielone na funkcje niezależne, przydzielone (ograniczona
niezależność), państwowe (przydzielone gminom) oraz kontraktowe.
Gminy są w szczególności odpowiedzialne za:
• Rozwój lokalny
• Planowanie przestrzenne
• Ochronę środowiska
• Budownictwo mieszkaniowe
• Lokalny transport zbiorowy
• Obiekty użyteczności publicznej, komunalne
urzadzenia sanitarne
• Odpady z gospodarstw domowych
• Cmentarze

• Utrzymanie lokalnych dróg i terenów
publicznych
• Edukację (przedszkola, szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe)
• Edukację dla dorosłych (szkolenie
zawodowe)
• Lokalne ośrodki zdrowia i szpitale
• Biblioteki
• Lokalne ośrodki kultury i muzea

• Pomoc społeczną
• Bezpieczeństwo publiczne
• Ochronę przeciwpożarową
• Turystykę i rekreację
• Urzędy stanu cywilnego
• Rolnictwo
• Prowadzenie ksiąg wieczystych
• Rozwój obszarów wiejskich

2000

2000

2001

2003

Powiaty Mariampol,
Uciana, Kłajpeda, Taurogi
wybrane na regiony
docelowe dla Inicjatywy
Spójność Gospodarcza i
Społeczna Phare 2000

Ustanowienie
Euroregionu “Bartuva”,
członkowie: Litwa (gminy:
Skuodas, Kretynga,
Połąga), Łotwa

Ratyfikacja protokołu nr 2 do
Europejskiej Konwencji Ramowej o
Współpracy Transgranicznej między
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi
dotyczącego współpracy
międzyterytorialnej
(wzedł w życie 2003 r.)

Ustanowienie Euroregionu
“Šzeszupa”, członkowie –
Litwa (gminy Pojegi,
Wilkowyszki, Kozłowa Ruda,
Kalwaria, Szaki), Polska,
Rosja
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Decentralizacja na Łotwie
Tło historyczne

1914
Pierwsza wojna światowa,
Łotwa wchodzi w sojusz z Rosją

…- 1914
Prowincje łotewskie zarządzane
przez Imperium Rosyjskie

18.11.1918
Niepodległość Łotwy; Karlis Ulmanis zostaje
przewodniczącym Łotewskiej Rady Ludowej

03.03.1918
Traktat Brzeski; Rosja ceduje trzy
kraje bałtyckie na rzecz Niemiec

11.08.1920
Ryski traktat pokojowy; ZSRR
uznaje niepodległość Łotwy

23.06.1919
Traktat wersalski; Niemcy
wycofują się z krajów bałtyckich

05.02.1932
Pakt o nieagresji z ZSRR

15.02.1922
Przyjęcie nowej konstytucji
parlamentarnej (Satversme)

12.09.1934
Pakt bałtycki z
Estonią i Litwą

23.08.1939

Niemiecko-radziecki pakt Ribbentrop-Mołotow i potajemne
porozumienie w sprawie strefy wpływów Rosji
Radzieckiej i Rzeszy Niemieckiej w Europie Wschodniej

15.05.1934
Zamach stanu przeprowadzony
przez premiera Karlisa Ulmanisa

05.10.1939
Radziecko-łotewski układ o wzajemnej pomocy;
założenie radzieckich baz wojskowych

18.06.1940
Czołgi radzieckie
wjeżdżają do Rygi

17.06.1941-10.1944
Okupacja niemiecka; Łotwa wchodzi w sojusz z
Niemcami, by wyrwać się spod władzy radzieckiej

05.08.1940
Proklamowanie Łotewskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (ŁSRR)

1944-1991
Republika socjalistyczna

03.03.1991
Referendum w sprawie
niepodległości (73,7% głosów “za”)

04.05.1990
Rada Najwyższa Łotwy
opowiada się za niepodległością

21.08.1991
Niepodległość Łotwy i dwóch
innych krajów bałtyckich

04.05.1991
Proklamacja
niepodległości

17.09.1991
Łotwa zostaje
członkiem ONZ

06.09.1991
Uznanie niepodległości Łotwy
przez społeczność międzynarodową

14.02.1994
Łotwa przystępuje do programu
NATO Partnerstwo dla Pokoju
06.03.1992
Łotwa zostaje członkiem
założycielem Rady Bałtyckiej

09.05.1994
Łotwa zostaje członkiem stowarzyszonym
Unii Zachodnioeuropejskiej
30.04.1994
Wycofanie oddziałów
rosyjskich z terytorium Łotwy

1998
Znaczne zmiany
w Konstytucji

31.01.1995
Łotwa wstępuje
do Rady Europy

01.02.2003
Wejście w życie
Traktatu Nicejskiego

08.07.1999-….
Vaira Vike-Freiberga zostaje
prezydentem republiki

20.09.2003
Referendum w sprawie przystąpienia
do UE (67% głosów „za”)
16-17.04.2003
Podpisanie Traktatu o
Przystąpieniu w Atenach

1.5.2004
Przystąpienie do
Unii Europejskiej

29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Proces decentralizacji
1994:
Ustawa o
wyborach do
władz rejonów,
miast i gmin

24.05.1994:
Ustawa
(Vestnesis) nr 61
o władzach
lokalnych

1995:
Ustawa o
finansowaniu
władz
lokalnych

1997:
Zmiana składu
Rad Rejonów:
w ich skład mają
wejść wybieralni
przedstawiciele
gmin

30.10.1998:
Ustawa
(Vestnesis) nr 322
o reformie
administracji
terytorialnej

Zadania
Państwo posiada pełną władzę ustawodawczą. W odniesieniu do polityki regionalnej, rząd jest
zobowiązany do konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi przed podjęciem wszelkich
decyzji, które mogą ich dotyczyć.

Szczebel
krajowy

Prezydent Republiki
wybiera

Jednoizbowy parlament (Saeima) (władza ustawodawcza)
w skład którego wchodzi 100 członków wybieranych na
czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych, według
ordynacji proporcjonalnej

wybierany przez Saeima w tajnym głosowaniu,
bezwzględną większością głosów na czteroletnią
kadencję; dopuszcza się jeden ponowny wybór.

Prezydent państwa zaprasza kandydata na stanowisko premiera.
Zaprasza ministrów do utworzenia rządu. Po przedłożeniu
parlamentowi (Saeima) przez kandydata na stanowisko Premiera
listy ministrów rządu i proponowanego planu działań rządu i
uzyskaniu wotum zaufania Saeima, premier i Rada Ministrów
zaczynają wykonywanie swoich funkcji i sprawowanie władzy.

Rząd odpowiada przed Saeima
Premier;

Wicepremier/wicepremierzy;
powoływani przez premiera

Ministrowie;
powoływani
przez premiera

Biuro Audytu
Państwowego

Sąd Konstytucyjny (władza sądownicza)

(władza wykonawcza)
Niezależny audyt.
Kontrolerzy
państwowi są
powoływani
przez Saeima

w jego skład wchodzi 7 sędziów, (trzech z sędziów
zostaje zatwierdzonych przez Saeima, dwóch przez
rząd i dwóch przez plenum sądu najwyższego),
jest odpowiedzialny za orzecznictwo w sprawie
zgodności ustawodawstwa z Konstytucją.

System sądów
Trzystopniowy
system
sądownictwa.
Sędziowie
są mianowani
przez Saeima

Szczebel
krajowy

Rząd (władza wykonawcza)

• Utrzymanie porządku
publicznego
• Planowanie
przestrzenne/planowanie
regionalne
• Regulacja przedsiębiorstw
użyteczności publicznej
świadczących usługi w
zakresie:

•
•
•
•

Elektryczności
Telekomunikacji
Poczty
Kolei
Infrastruktura transportowa
Polityka mieszkaniowa
Polityka gospodarcza i rozwój
Szkolnictwo wyższe (pensje
nauczycieli) i nauka

•
•
•
•
•
•
•
•

Zdrowie
Opieka społeczna
Kultura
Środowisko
Ochrona ludności
Podatki
Polityka zagraniczna
Obrona

Przewodniczący Rady:
wybierany przez członków rady spośród
swego grona

7 miast republiki

Szczebel
lokalny

posiadających podwójne
funkcje władz lokalnych
i regionalnych. Nie są
włączone do rejonów

530 władz lokalnych, w tym 7 miast republiki, 53 miasta, 444 gminy wiejskie (pagasts) i
26 gmin połączonych (novads)
Lokalne rady samorządowe;
wybierana bezpośrednio w wyborach powszechnych
i proporcjonalnych na czteroletnią kadencję

Udział władz lokalnych i regionalnych
w integracji europejskiej i
stosunkach transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Przewodniczący rady;
wybierany przez lokalną radę samorządową
spośród członków rady na czteroletnią kadencję

05.12.1996:
Podpisanie Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego Rady Europy
(która weszła w życie 1.04.1997).

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

16.10.1998:
Przyjęcie ustawy o Europejskiej konwencji ramowej
o transgranicznej współpracy między wspólnotami i
władzami terytorialnymi i załącznika do niej
(która weszła w życie 22.10.1998)

Szczebel
regionalny

Rada Rejonu:
złożona ze wszystkich przewodniczących
lokalnych rad samorządowych (miast, gmin
wiejskich i połączonych gmin (novads))

Samorząd rejonowy zapewnia, za pośrednictwem Rady Rejonu, sprawowanie funkcji przypisanych
prawem i funkcji oddelegowanych przez samorządy terytorialne, przy poszanowaniu interesów
państwa i mieszkańców danego rejonu:
• Ochrona cywilna
• Usługi transportu
publicznego

• Reprezentowanie samorządu • Kształcenie ustawiczne
w rejonowych instytucjach
pedagogów
ubezpieczeń zdrowotnych

Siedem miast republiki posiadających status specjalny sprawuje władzę zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym

Szczebel
lokalny

26 rejonów (rajons)

Nadzór nad władzami lokalnymi i regionalnymi sprawuje
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Samorządów
Terytorialnych oraz Biuro Audytu Państwowego

Szczebel
regionalny

Rejony (Rajons)

Samorząd lokalny posiada uprawnienia ustawodawcze ograniczone przez prawo (posiadają prawo
wydawania wiążących zarządzeń).
• Ochrona ludności
• Drogi
• Rejestracja urodzin, ślubów i
• Środowisko
• Cmentarze
zgonów, wydawanie
• Regulacja przedsiębiorstw
• Budownictwo mieszkaniowe
dokumentów
użyteczności publicznej
• Polityka gospodarcza i rozwój
administracyjnych
świadczących usługi w zakresie: • Edukacja (przedszkolna, szkoły
• Utrzymanie porządku
ogrzewania
podstawowe i średnie)
publicznego
dystrybucji i uzdatniania
• Dostępność usług służby
• Rejestr katastralny
wody
zdrowia
• Planowanie przestrzenne
zarządzania nieczystościami • Szpitale
• Utrzymanie terenów
gospodarstw domowych
• Opieka społeczna
publicznych
• Oświetlenie
• Kultura

Decentralizacja
w Luksemburgu

UNIA EUROPEJSKA
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Decentralizacja w Luksemburgu
1842
Luksemburg wstępuje do Niemieckiego Związku
Celnego („Zollverein”) i pozostaje w nim do 1918 r.

Tło historyczne

1839
Traktat Londyński: Nadanie Luksemburgowi
autonomii i niepodległości

1941
Przyłączenie do
Rzeszy Niemieckiej

1914
Inwazja Niemiec

1868
Luksemburg zostaje
dziedziczną monarchią konstytucyjną

26.6.1945
Luksemburg wstępuje
do ONZ

wrzesień 1944
Wyzwolenie przez Aliantów

1921
Unia gospodarcza z
Belgią (BLEU)

1952
Luksemburg wstępuje
do EWWiS

1949
Luksemburg wstępuje
do NATO

1960
Unia gospodarcza
Beneluksu
1964
Jean zostaje
Wielkim Księciem

1957
Luksemburg wstępuje
do EWG

7.10.2000
Henri zostaje
Wielkim Księciem

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu
o UE (Traktat z Maastricht)

1.5.1999
Wejście w życie Traktatu
z Amsterdamu

Proces decentralizacji
1843:
Prawo o
podziale
terytorialnym

Konstytucja z
17.10.1868:
Wprowadzenie
zasady lokalnej
autonomii

1900:
Gminom
nadano prawo do
tworzenia związków
międzygminnych

1981:
Związki
międzygminne
zostają upoważnione
do obejmowania
udziałów w firmach
prywatnych

1950:
6 związków
międzygminnych

13.12.1988:
Ustawa o
organizacji
terytorialnej:
rozszerzenie
autonomii

1999:
Ustawa o
regionalnym
planowaniu miast i
wsi

2000:
70 związków
międzygminnych

19.5.2004:
Projekt ustawy o
wspieraniu partnerstwa
między państwem a
związkami gmin w
dziedzinie ochrony
środowiska

23.2.2001:
Nowa ustawa
o związkach
międzygminnych

Obecne państwo luksemburskie: autonomia gminna

Szczebel
krajowy

Wielki Książę
Rząd odpowiada przed

Izba Deputowanych
60 Deputowanych wybieranych w
bezpośrednich wyborach powszechnych
w systemie proporcjonalnym na pięć lat
Zatwierdzenie wymagane dla
nowych podatków gminnych

Rząd

Izbą Deputowanych

Inne ministerstwa
Ogólny nadzór obejmujący unieważnienie
(przez Wielkiego Księcia) lub zawieszenie
(przez ministra spraw wewnętrznych)
aktów prawnych władz gminnych
sprzecznych z prawem
lub z interesem publicznym

Minister spraw wewnętrznych i
zagospodarowania przestrzennego

Odpowiedzialny przed
rządem; sporządza
sprawozdania z
działalności dla rządu

Zatwierdzenie wymagane w
określonych dziedzinach
zastrzeżonych ustawowo

Kompetencje

Ogólny nadzór obejmujący
zawieszenie aktu prawnego władz
Administracja Miasta Luksemburg
gminnych sprzecznego z prawem
nadzorowana bezpośrednio przez
lub z interesem publicznym
ministra spraw wewnętrznych
(tylko Wielki Książę ma prawo
(bez pośrednictwa komisarza okręgu)
unieważnić takie akty)

Możliwość odwołania
się władz gminnych
od decyzji o
unieważnieniu
aktu prawnego

Szczebel
regionalny

19.7.2004:
Ustawa o
zagospodarowaniu
przestrzennym i rozwoju miast:
określa zasady i procedury wyposażania
gmin w ogólne plany zagospodarowania i
tworzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;
generalnie daje gminom instrument do
administrowania/zarządzania swoim
obszarem w duchu
zrównoważonego
rozwoju

28.10.2004:
Utworzona została
nowa komisja ds.
zagospodarowania
przestrzennego w
wyniku wykonania
ustawy z 19.7.2004

Wyłączna kompetencja ustawodawcza we wszystkich
dziedzinach związanych z interesem narodowym. Ogólna
kompetencja ustawodawcza i administracyjna, z wyjątkiem
kompetencji szczebla lokalnego wyraźnie określonych przez
prawo.

Ma uprawnienia do mianowania

(sąd drugiej instancji):
członkowie mianowani
przez Wielkiego Księcia

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Zadania państwa centralnego

Kompetencje

Trybunał
Administracyjny
i Sąd Administracyjny

29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Komisarz okręgu, jeden na każdy z trzech okręgów,
mianowany przez Wielkiego Księcia. Komisarz jest
urzędnikiem państwowym, który odpowiada przed
ministrem spraw wewnętrznych i bierze udział w
wykonywaniu nadzoru administracyjnego.

Szczebel
pośredni

Brak szczebla regionalnego
Brak pośrednich władz terytorialnych,
jako że okręg jest jedynie jednostką podziału terytorialnego i
administracyjnego.
Komisarz okręgu jest urzędnikiem państwowym mianowanym
przez Wielkiego Księcia i odpowiadającym przed ministrem
spraw wewnętrznych. Jego zadaniem jest nadzór nad
przestrzeganiem prawa oraz przepisów ogólnych i gminnych
jak również zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego, utrzymanie spokoju i zapewnienie warunków dla
zdrowia publicznego. Posiada on kompetencję do generalnego
nadzorowania działań administracji gminnej i wszelkich aktów
administracyjnych. Przekazuje ministrowi spraw
wewnętrznych swoje raporty na temat problemów w
zarządzeniu gminami.

Zadania gmin:
wysoki poziom autonomii gmin
Szeroki zakres kompetencji we wszystkich dziedzinach
związanych z interesem gminnym.

Szczebel
lokalny

117 gmin (zgrupowanych w 3 okręgi)

70
związków
międzygmin
nych
Kompetencje

Burmistrz
mianowany przez Wielkiego Księcia
spośród członków rady gminy: burmistrz
reprezentuje zarówno państwo, jak i
gminę i jest odpowiedzialny za
wprowadzanie w życie prawa i
zarządzeń porządkowych

Kompetencje

Kolegium burmistrza i jego zastępców
składa się z burmistrza i od dwóch do
sześciu zastępców mianowanych spośród
członków rady. Jest organem gminy
odpowiedzialnym za sprawne
funkcjonowanie administracji lokalnej
Ogólny nadzór obejmujący
zawieszenie aktu prawnego
sprzecznego z prawem lub z
interesem publicznym

Rada gminy wybierana w bezpośrednich wyborach powszechnych na 6 lat, 7-27
radnych, zależnie od liczby mieszkańców gminy; wybory większościowe w przypadku
gmin liczących poniżej 3.500 mieszkańców; wybory proporcjonalne w pozostałych
gminach; rada gminy nadzoruje kolegium burmistrza i zastępców i zajmuje się
wszystkimi sprawami będącymi w interesie gminy

Wysoki poziom autonomii gmin

Rola odgrywana przez władze terytorialne w
promowaniu integracji europejskiej i
stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Uprawniony do działania w
miejsce gminnego organu
władzy, jeśli ten ostatni
odmawia spełnienia żądań
władz państwowych (musi to
być wyraźnie przewidziane
przez prawo)

Urząd gminy

1958:
Porozumienie o
współpracy z
NadreniąPalatynatem
(Niemcy)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

1962:
Porozumienie o
pomocy
wzajemnej z
Francją

1970:
Porozumienie o
pomocy
wzajemnej z
Belgią

1974:
Umowa z NadreniąPalatynatem pozwalająca
na realizowanie przez
gminy wspólnych
projektów w dziedzinie
gospodarki wodnej, jak np.
stacje uzdatniania wody

1978:
Porozumienie o
pomocy
wzajemnej z
Niemcami

1980:
Utworzenie obszaru
współpracy
transgranicznej
obejmującego kraj Saary,
Lotaryngię, Luksemburg,
Nadrenię-Palatynat i
Walonię

30.3.1983:
Ratyfikacja konwencji
madryckiej o
współpracy
transgranicznej między
wspólnotami i władzami
lokalnymi (weszła w
życie 1 lipca 1983 r.)

1986:
Konwencja
Beneluksu o
współpracy
transgranicznej

Zadania ustawowe:
a. Organizacja i prowadzenie gminy
b. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzenia porządkowe
c. Publiczne warunki sanitarne i zdrowotne
d. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
e. Gospodarka odpadami komunalnymi i odpadami nieszkodliwymi
f. Zadania urzędu stanu cywilnego
g. Gminna sieć dróg
h. Przedszkola i szkoły podstawowe
i. Zadania socjalne: świadczenia dla ubogich, ośrodki pomocy
społecznej
Zadania opcjonalne (zobowiązania moralne):
a. Zdrowie publiczne: domy opieki, domy starców
b. Dziedzina socjalna: żłobki, świetlice, opieka społeczna,
opieka nad osobami starszymi
c. Kultura, sport, turystyka
d. Transport publiczny
f. Tworzenie obszarów przemysłowych oraz obszarów dla
handlu i rzemiosła

15.5.1987:
Ratyfikacja
Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego
(weszła w życie 1
września 1998 r.)

1996:
Umowa między Francją,
Niemcami, Luksemburgiem i
niektórymi kantonami
Szwajcarii o „transgranicznej”
współpracy między władzami
terytorialnymi oraz innymi
lokalnymi organami
publicznymi (Umowa z
Karlsruhe)

Decentralizacja na Malcie
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Decentralizacja na Malcie
1921
Konstytucja Amery-Milner; samorząd; inauguracja
działalności pierwszego parlamentu maltańskiego

Tło
historyczne

1814
Traktat paryski; Malta zostaje
kolonią Korony Brytyjskiej

Proces decentralizacji
30.6.1993
Ustawa XV-1993
ustanawiająca rady
samorządowe. Wzorem
dla ustawy jest Europejska
Karta Samorządu
Terytorialnego

24.5.1961
Malta dołącza
do Rady Europy

1.12.1964
Malta wstępuje do ONZ

21.9.1964
Malta uzyskuje niepodległość; przyjęcie nowej Konstytucji;
monarchia konstytucyjna w ramach Wspólnoty Brytyjskiej
z królową Elżbietą II jako głową państwa

1933
Uchylenie Konstytucji; rząd
kolonialny podległy Koronie Brytyjskiej

1995
Ustawa XII z
1995 r. zmieniająca
„Ustawę o komisarzach
ds. sprawiedliwości":
rada samorządowa
może ustanawiać
przepisy lokalne

1.11.1961
Przyjęcie nowej
Konstytucji

25.6.1973
Członek – założyciel
OBWE

5.12.1970
Podpisanie układu o
stowarzyszeniu między UE i Maltą

1996
Ustawa VIII z
1996 r. zmieniająca
„Ustawę o referendach":
mieszkańcy danej miejscowości
mogą zażądać referendum w
sprawie przepisów lokalnych
uchwalonych przez rady
samorządowe

3.5.1996
Ustawa XIII z
1996 r. „Ustawa o
ochroniarzach prywatnych
i strażnikach lokalnych":rady
samorządowe mogą
najmować usługi
licencjonowanych
strażników

1971
Unia celna

1979
Wycofanie ostatnich
wojsk brytyjskich

13.12.1974
Zmiana Konstytucji; Malta zostaje
republiką; od tej pory Prezydent
Republiki jest głową państwa

21.12.1999
Ustawa XXI-1999
dalej zmieniająca
Ustawę o radach
samorządowych

2000
Ogłoszenie
sądowe 32/2000
ustanawiające
dziesięć sądów
lokalnych

1.1.1995
8.3.2003
Malta wstępuje do
Referendum w sprawie przystąpienia
Światowej Organizacji Handlu
do UE (53,6% głosów „za”)
3.7.1990
Malta ubiega się o
członkostwo w UE

2000
Rady
samorządowe
mogą pobierać czynsz
z tytułu nieruchomości
stanowiących
własność rządową

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu Nicejskiego

2001
Ustawa XXVII z
2001 r. ”Ustawa o
licencjach handlowych”,
która przekazuje radom
samorządowym prawo do
wydawania zezwoleń/licencji
na pewne rodzaje
działalności

1.5.2004
Przystąpienie do
Unii Europejskiej

16.04.2003
Podpisanie Traktatu o
Przystąpieniu w Atenach

24.4.2001
Ustawa XIII-2001
dodająca nowy rozdział
do Konstytucji (rozdział
XA) i umacniająca system
rad samorządowych w
art. 115A

29.10.2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

2002
Ogłoszenie
Sądowe 119 z 2002 r.
określające rodzaje
działalności podlegające
regulacji przez rady
samorządowe, przekazane im
na mocy Ustawy o
licencjach
handlowych

2002
Decentralizacja
oświetlenia ulic

Zadania

Szczebel
krajowy

Parlament (władza ustawodawcza) (Izba Reprezentantów)
Przewodniczący Izby Reprezentantów;
wybierany spośród członków Izby
Reprezentantów lub spośród osób nie
będących członkami Izby, lecz
uprawnionym do kandydowania.
Przewodniczący Izby Reprezentantów
jest wybierany przez wszystkich członków
Izby Reprezentantów zwykłą większością
głosów na pięcioletnią kadencję.

Izba
składa się zazwyczaj
z 65 członków
wybieranych
według ordynacji
proporcjonalnej na
maksimum pięć lat.

Izba Reprezentantów wybiera
Prezydenta Republiki

Szczebel
regionalny

Rząd (władza wykonawcza)

Prezydent Republiki
mianowany na pięć lat. Jest
powoływany i odwoływany uchwałą
Izby Reprezentantów

Premier
mianowany przez Prezydenta
Republiki spośród członków
Izby Reprezentantów na
kadencję pięcioletnią.

Rada Ministrów
ministrowie mianowani
przez Prezydenta
Republiki na wniosek
Premiera

sędziowie są mianowani
przez Prezydenta
Republiki na wniosek
Premiera

Rządowy Departament ds. rad samorządowych
nadzoruje pracę rad samorządowych

• Utrzymanie obszarów publicznych
• Utrzymanie publicznych ogrodów, ośrodków sportowych
kulturalnych lub innych ośrodków rozrywki
• Utrzymanie lokalnych dróg publicznych
• Utrzymanie służb edukacyjnych
• Utrzymanie ośrodków zdrowia i rehabilitacji
• Funkcje powierzone przez rząd centralny
• Wynajmowanie usług lokalnych strażników
• Utrzymanie porządku publicznego (sądy lokalne)
• Zarządzanie licencjami i zezwoleniami handlowymi
• Oświetlenie ulic, nieruchomości publiczne i przystanki
autobusowe
• Lokalne i regionalne biblioteki publiczne

68 rad samorządowych

Szczebel
lokalny

Krajowa władza ustawodawcza we wszystkich dziedzinach

Nie istnieje system samorządowy na szczeblu regionalnym.
Jedynym elementem samorządowym poniżej szczebla
samej republiki jest system rad samorządowych.

Regiony są czysto administracyjnymi
jednostkami terytorialnymi grupującymi pewną
ilość dystryktów lokalnych. Istnieją trzy regiony:
Region Gozo (14 rad samorządowych), Region
Malta Majjistral (29 rad samorządowych),
Region Malta Xlokk (25 rad samorządowych).

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

(władza sądownicza)

Prezydent Republiki mianuje
Premiera spośród członków
Izby Reprezentantów

Trzy regiony grupujące 68 rad samorządowych

Rada (organ opiniodawczy);
składająca się z pięciu do trzynastu
radnych, zależnie od liczby
mieszkańców danej miejscowości,
wybieranych przez mieszkańców na
trzy lata według ordynacji
proporcjonalnej

Sąd Konstytucyjny

Sekretarz Wykonawczy (uprawnienia
wykonawcze, administracyjne i
finansowe); mianowany na trzy lata
przez radę w porozumieniu z
Ministrem odpowiedzialnym za rady
samorządowe;

Burmistrz (polityczny szef rady) i
Zastępca Burmistrza; wybierani w
oddzielnych głosowaniach jawnych
przez i spośród członków rady na jej
pierwszej sesji.

13.7.1993
Malta podpisuje Europejską Kartę Samorządu
Terytorialnego Rady Europy (wejście w życie:
1.1.1994 r.) oraz ratyfikuje ją 6.9.1993 r.

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

7.5.1999
Malta podpisuje Europejską konwencję ramową o współpracy
transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi
("Konwencja Madrycka" z 21.5.1980 r.)
Rady Europy (nie ratyfikowana)

Decentralizacja w Niemczech

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 4
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Niemczech
Tło
historyczne

7.10.1949
Ustanowienie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej (NRD)

15.9.1949 – 15.10.1963
Konrad Adenauer
sprawuje urząd Kanclerza

23.5.1949
Ustanowienie Republiki Federalnej Niemiec (RFN):
Ustawa Zasadnicza

1949
Art. 20 Ustawy Zasadniczej:
demokratyczne i socjalne
państwo federalne Art. 28 Ustawy
Zasadniczej: ustanawia fundamenty
dla konstytucji krajów związkowych
(Länder)
i dla samorządu lokalnego

Szczebel federalny (Bund)

1952
Zniesienie
krajów (Länder)
w NRD ustawą
przyjętą przez Izbę
Ludową
(Volkskammer)

16.10.1963 – 1.12.1966
Ludwig Erhard
sprawuje urząd Kanclerza

13.8.1961
Zakończenie budowy
muru berlińskiego

15.10.1963
Traktat Elizejski;
współpraca francusko-niemiecka

1957
Traktat
Rzymski

25.7.1955
Kraj związkowy
Badenia-Wirtembergia
wprowadza ustawodawstwo
ustanawiające wewnętrzny status i
zakres uprawnień władz lokalnych
(jako przykład dla ustawodawstwa
regulującego funkcjonowanie
władz lokalnych dla
wszystkich krajów
związkowych)

14.5.1990
Ustawa Izby
Ludowej NRD
o ustroju gmin

Lipiec 1990
Ustawa konstytucyjna
o utworzeniu krajów
związkowych w
Niemieckiej Republice
Demokratycznej

Prezydent Federalny

Izba wyższa (Bundesrat)
rząd każdego kraju związkowego
desygnuje do Bundesratu
od 3 do 6 swoich członków

Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung)

16 krajów związkowych
(Länder)

Szczebel
regionalny

Kompetencje

deputowani do izby niższej parlamentu (Bundestag)
oraz przedstawiciele wybierani przez parlamenty
krajów związkowych (Bundesrat)

1973
RFN i NRD
wstępują do ONZ

Ustawa z
12 marca 1993 r.
i porozumienie z 29
października 1993 r. między
rządem federalnym a rządami
krajów związkowych (landów)
dotyczące współpracy w
sprawach europejskich
(wejście w życie
8 czerwca 1998 r.)

21.12.1992
Rewizja Ustawy
Zasadniczej
wprowadzająca
większe uprawnienia
krajów związkowych
w sprawach
europejskich

1.10.1982 - 1998
Helmut Kohl sprawuje
urząd Kanclerza

marzec 1979
16.5.1974 – 1.10.1982
Helmut Schmidt sprawuje Europejski System
Walutowy
urząd Kanclerza

11.11.1999
Orzeczenie Federalnego
Sądu Konstytucyjnego
w sprawie nowelizacji ustawy
o wyrównaniu finansowym
(ustawa o wyrównaniu
finansowym między Federacją
i landami do końca 2004 r.
w zastosowaniu jako
regulacja przejściowa)

lipiec 1990
Unia walutowa
między RFN i NRD
9.11.1989
Upadek muru
berlińskiego

20.6.1991
1.11.1993
1.5.1999
Berlin zostaje ustanowiony
Wejście w życie Traktatu
Wejście w życie Traktatu
stolicą Niemiec
o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) z Amsterdamu

3.10.1990
Zjednoczenie
Niemiec

28.1.2001
Porozumienie
krajów związkowych
(landów) w sprawie
reformy federalnego
prawa
podatkowego

21.12.1992
Wprowadzenie poprawek do Ustawy Zasadniczej,
w tym art. 23 dotyczącego Unii Europejskiej

23.6.2001
Kraje związkowe
uzgadniają z rządem
federalnym wprowadzenie
obowiązującej od
1 stycznia 2005 r. i upływającej
z końcem 2019 r.
nowelizacji wyrównania
finansowego

26.7.2002
Ustawa zmieniająca
Ustawę Zasadniczą
dotycząca podziału władzy
sądowniczej między
państwo federalne (Bund)
a kraje związkowe
(Länder)

Parlament kraju
związkowego

rząd odpowiada
przed Landtagiem
wybiera premiera

niektórzy ministrowie
uczestniczą w debatach

Rząd kraju związkowego (Landesregierung)
premier (Ministerpräsident)
wybierany przez parlament kraju
związkowego (Landtag)

(Bundeskanzler)
wybierany przez Bundestag i mianowany
przez Prezydenta Federalnego

wysyła członków

Minister spraw
wewnętrznych

nadzoruje

W niektórych krajach związkowych istnieją jeszcze
tzw. okręgi regencyjne (Regierungsbezirk) na czele
z szefem administracji (Regierungspräsident)
kontroluje zgodność z
mianowanym przez premiera i wspieranym
przez urzędników służby cywilnej; administracja prawem (a posteriori)
ta jest organem nadzorczym dla powiatów
i miast na prawach powiatu.
nadzór prawny

Jej członkowie wybierani są w powszechnych wyborach bezpośrednich
(z reguły w jednej turze głosowania w systemie wyborów
większościowych). Rada powiatu jest odpowiedzialna za wszelkie istotne
Kompetencje sprawy powiatu, z wyjątkiem spraw szczególnie zastrzeżonych w
ustawodawstwie do kompetencji starosty (Landrat). Przyjmuje uchwały,
uchwala budżet, zatrudnia pracowników i wybiera przewodniczącego

kontroluje zgodność
z prawem (a posteriori)

Rada powiatu (Landrat)

Starostwo powiatowe (Landratsamt)

Jwybierany w sposób bezpośredni
• przewodniczy radzie powiatu (ma prawo głosu; posiada prawo
veta w stosunku do niezgodnych z prawem uchwał rady)
• kieruje administracją powiatową jako przewodniczący zarządu
powiatu oraz jako organ administracji państwowej najniższego
szczebla

Jwybierany w sposób bezpośredni
• jest administracją powiatu i władzą
państwową najniższego szczebla

Starostwo sprawuje kontrolę nad celowością
działań władz lokalnych (a priori) w ramach
uprawnień przekazanych przez państwo
(nadzór merytoryczny)

W niektórych krajach związkowych poniżej szczebla powiatowego funkcjonują władze szczebla sub-pośredniego:
gminy zrzeszone (Verbandsgemeinde) (Nadrenia-Palatynat), gminy zbiorcze (Gesamtgemeinde) (Dolna Saksonia),
urzędy (Ämter) (Szlezwik-Holsztyn i wschodnie kraje związkowe), związki okręgowe (Landschaftsverbände)
(Północna Nadrenia-Westfalia) oraz okręgi (Bezirke) (Bawaria).

±12,500 miast i gmin (Städte und Gemeinden)
Urząd gminy

Ustrój „pozornego magistratu“ (Unechtes Magistrat) (Hesja)

Zastępcy

Urząd gminy

kieruje i zarządza

kieruje
wybiera

Burmistrz (Bürgermeister) wybierany
w powszechnych wyborach
bezpośrednich na pięcioletnią
bądź ośmioletnią kadencję,
dysponuje szerokimi i istotnymi
uprawnieniami, organizuje prace
Rady i przewodniczy jej posiedzeniom,
wykonuje uchwały Rady i wydaje
zarządzenia tymczasowe w sytuacjach
przewodniczy
wyjątkowych, kieruje urzędem gminy

sprawuje nadzór

Rada gminy, wybierana
w powszechnych wyborach
bezpośrednich najczęściej
na pięcioletnią kadencję,
podejmuje uchwały
i wydaje zarządzenia
gminne

Przewodniczący
Rady
(funkcja honorowa)

wybiera z
własnego grona

(ma prawo głosu i prawo weta)

Ustawa z
27.7.1957
w sprawie
Traktatu
Rzymskiego

Umowa z 14.11.1957
między rządem federalnym
a krajami związkowymi
w sprawie uprawnień
federacji do zawierania
traktatów
(porozumienie z Lindau)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

Starostwo sprawuje kontrolę nad
praworządnością działań (a posteriori)
w ramach uprawnień jako administracja
powiatu i organ władzy państwowej
(nadzór prawny)

Podstawą prawną działania samorządu lokalnego jest art. 28 Ustawy Zasadniczej. Rodzaj ustroju władz lokalnych
określają kraje związkowe. Funkcjonują różne systemy ustrojowe, z których do najczęściej spotykanych należą:

Ustrój burmistrzowski

Rola władz terytorialnych
w procesie integracji
europejskiej i stosunkach
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

15.10.2003
Powołanie komisji
mającej na celu
nowelizację
i unowocześnienie
federalnego systemu
rządów

Ministrowie
federalni

1958
Utworzenie
Euroregionu
EUREGIO (między
Niemcami i Holandią),
najstarszej w
UE struktury
współpracy
transgranicznej

1963
Utworzenie
Euroregionu
Rhein-Waal,
transgranicznej
jednostki
publicznoprawnej
(Niemcy - Holandia)

przewodniczy
wybiera i
sprawuje nadzór

Rada gminy, wybierana
w powszechnych
wyborach bezpośrednich
na czteroletnią kadencję

1970
Powołanie
komitetu ds.
niemiecko-duńskiej
współpracy
transgranicznej

Magistrat (Magistrat),
kolegialny organ wykonawczy
składający się z burmistrza
i jego zastępców
(urzędnicy wybierani
na 6-letnią kadencję,
odpowiedzialni za poszczególne
dziedziny polityki lokalnej),
wprowadza w życie przyjęte
uchwały

1980
Rozpoczęcie
współpracy
transgranicznej między
krajem Saary,
Lotaryngią,
Luksemburgiem,
Nadrenią-Palatynatem
i Walonią

Struktury wewnętrzne:
Forma mieszana między
administracją szczebla
kraju związkowego a
administracją komunalną.
Na czele krajów-miast stoi w
Hamburgu „Pierwszy
Burmistrz”, w Bremie
„Burmistrz”, zaś w Berlinie
„Burmistrz Zarządzający”,
którzy są przewodniczącymi
Senatu danego miasta.

112
miast na prawach
powiatu
(kreisfreie Städte)
Mają one kompetencje
zarówno władz
lokalnych
jak i powiatowych.
Mają status
miast stojących
na równi z powiatem

Kompetencje

Szczebel
Intermediate
pośredni
level

Kompetencje

Przykładem są związki okręgowe
(Landschaftsverbände) Westfalen-Lippe
i Rheinland w Nadrenii Północnej-Westfalii, okręgi (Bezirke) w Bawarii oraz krajowe
związki społeczne (Landeswohlfahrtsverbände) w Badenii-Wirtembergii,
Hesji i Saksonii.
Do związków należą powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

dysponuje prawem sprzeciwu w
stosunku do uchwał niezgodnych
z prawem

1972
Utworzenie
grupy roboczej
ARGE-ALP,
w skład której
weszło 11 regionów
(Niemcy/Włochy/
Austria/Szwajcaria).

17 związków ponadgminnych
wyższego szczebla

Kraje związkowe –
– miasta
(3 – Berlin,
Hamburg, Brema)

Kompetencje

Związki ponadgminne wyższego szczebla:
– są w ramach swoich uprawnień jako organy samorządu lokalnego odpowiedzialne
za zadania, które ze względów ekonomicznych lub z powodu niewystarczającej
wiedzy specjalistycznej bądź zdolności finansowania nie mogą być w sposób
racjonalny realizowane samodzielnie przez poszczególne gminy bądź powiaty
– mają zgromadzenie pełniące rolę najwyższego organu decyzyjnego, komitet jako
organ wykonawczy i dyrektora kierującego administracją
– są finansowane ze środków przekazywanych przez kraj związkowy oraz środków
przeznaczanych na ten cel przez powiaty i miasta na prawach powiatu
– opierają się na tradycyjnych regionach historycznych
– pomagają wyrównywać różnice między strukturalnie słabszymi a silniejszymi
częściami obszaru, na którym działają.
W niektórych przypadkach związki te mają własny, specyficzny dla regionu charakter.

Kompetencje ustawodawcze i administracyjne federacji (Bund)
Kompetencje ustawodawcze szczebla federalnego są ograniczone do dziedzin określonych wyraźnie w Ustawie Zasadniczej
(art. 70 do 75). Obejmują one w szczególności wymienione w art. 73 klasyczne kompetencje suwerennego państwa (polityka
zagraniczna, obrona, polityka monetarna oraz sektor usług). Artykuł 74 Ustawy Zasadniczej zawiera kompleksowy katalog
przedmiotów ustawodawstwa, w których Federacji przysługuje prawo ustawodawcze, o ile uregulowanie na szczeblu
federalnym jest niezbędne dla zapewnienia jednakowych warunków życia bądź dla zachowania jedności prawnej i gospodarczej
(wymiar sprawiedliwości, publiczna opieka społeczna, prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze itd.). Oprócz tego
istnieje ramowa kompetencja ustawodawcza Federacji (art. 75 Ustawy Zasadniczej) m.in. w dziedzinach szkolnictwa wyższego,
prasy, ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego.
Na mocy art. 87 Ustawy Zasadniczej zakres władzy wykonawczej sprawowanej przez urzędy federalne jest ograniczony do
kilku dziedzin takich jak polityka zagraniczna i finanse federalne.

wysyła członków

Rada powiatu (district authority assembly)

Kompetencje

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Szczebel
National
krajowy
level

Rząd Federalny (Bundesregierung)

323 powiaty (Kreistag)

Szczebel
lokalny

2003
„Agenda 2000”:
rząd federalny zapowiada
reformę systemu podatków
lokalnych w celu zwiększenia
możliwości władz
lokalnych w zakresie
inwestycji

Kanclerz Federalny
Bundestag wybiera Kanclerza, rząd
odpowiada przed Bundestagiem

kontroluje zgodność
z prawem (a posteriori)

Miasta i gminy

27.10.1998
Gerhard Schröder
obejmuje urząd Kanclerza

29.10.2004
Podpisanie Traktatu
ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Kompetencje

Izba niższa (Bundestag)
której członkowie wybierani są na
czteroletnią kadencję w powszechnych
wyborach bezpośrednich

Kraje związkowe powierzchniowe (13)

(Landtag)
wybierany w powszechnych,
bezpośrednich wyborach

Powiaty

Szczebel
pośredni

21.10.1969 – 6.5.1974
Willy Brandt sprawuje
urząd Kanclerza

oboiązkowe współdecydowanie
w przypadku ustaw, które
w szczególny sposób
dotyczą interesów krajów
związkowych (przede wszystkim
na podstawie art. 84,
ust. 1 Ustawy Zasadniczej).

wybiera Prezydenta

Kompetencje

1.12.1966 – 1969
Kurt Georg Kiesinger
sprawuje urząd Kanclerza

Szczebel
Regional
regionalny
level
(Bundespräsident)
wybierany w pośrednim
głosowaniu powszechnym na 5 lat

Szczebel
Niveau
krajowy
central

1955
RFN przystępuje
do NATO

18.4.1951
RFN przystępuje do Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali

Proces decentralizacji
1945 to 1947
Utworzenie
niemieckich krajów
(Länder) w
amerykańskiej,
brytyjskiej,
francuskiej
i radzieckiej strefie
okupacyjnej

1951
RFN przystępuje
do Rady Europy

Kompetencje

Szczebel
Local
lokalny
level

Kompetencje ustawodawcze i administracyjne krajów związkowych (Länder)
– Sprawowanie władzy państwowej i wypełnianie zadań zarządzania należy do kompetencji krajów związkowych (na mocy art.
30 Ustawy Zasadniczej), o ile Ustawa Zasadnicza nie stanowi inaczej.
– Zgodnie z art. 83 Ustawy Zasadniczej wykonywanie ustaw federalnych jest w normalnym wypadku zadaniem krajów
związkowych.
– Uprawnienie krajów związkowych do stanowienia prawa rozciąga się na wszystkie dziedziny, dla których Ustawa Zasadnicza
nie zastrzega wyłączności kompetencyjnej Federacji.
– W dziedzinach prawa określonych w art. 74 Ustawy Zasadniczej kraje związkowe mogą podejmować kroki ustawodawcze
tylko wówczas i dopóty, dopóki Federacja nie skorzysta ze swojej kompetencji ustawodawczej.
– W niektórych dziedzinach (kultura, edukacja, szkolnictwo wyższe, radio/telewizja, ustrój komunalny oraz policja) kraje
związkowe są wyposażone we własne kompetencje.

Kompetencje administracyjne powiatów
Uzupełniające zadania ponadlokalne (pewien rodzaj ponadgminnej współpracy o charakterze obligatoryjnym)
1. Zadania ustawowe (na mocy ustaw federalnych i
ustaw kraju związkowego)

2. Zadania opcjonalne (zgodnie z zasadami
samorządu lokalnego)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

budowa i utrzymanie dróg powiatowych
planowanie przestrzenne na szczeblu, powiatu
utrzymanie rezerwatów przyrody
opieka społeczna i opieka nad młodzieżą
budowa i utrzymanie szpitali
budowa i utrzymanie szkół średnich i zawodowych
wywóz i utylizacja odpadów z gospodarstw
domowych

Kompetencje administracyjne gmin
Gminy są odpowiedzialne za planowanie lokalne i wszelkie sprawy dotyczące wspólnoty lokalnej.
1. Zadania opcjonalne
• promocja lokalnej aktywności gospodarczej
• wspieranie budownictwa mieszkaniowego, tworzenie
infrastruktury społecznej
• tworzenie i utrzymanie infrastruktury transportu
publicznego
• kultura i obiekty sportowe
• zarządzanie w zakresie zaopatrzenia w energię
• umowy partnerskie z gminami w innych państwach
2. Zadania ustawowe (na mocy ustaw federalnych i
ustaw kraju związkowego)

17.5.1988
Ratyfikacja
Europejskiej
Karty
Samorządu
Lokalnego
(weszła w życie
1.9.1988)

Umowa z
27.10.1988
w sprawie
statusu krajów
związkowych jako
obserwatorów
przy Wspólnocie
Europejskiej

1988
Utworzenie
francusko-niemieckiej
struktury
współpracy
transgranicznej
PAMINA

maj 1991
Traktat o współpracy transgranicznej
zawarty między Niemcami i Holandią:
ramowe porozumienie umożliwiające
władzom lokalnym zawieranie umów
publiczno-prawnych
i prywatno-prawnych w ramach
współpracy transgranicznej

luty 1996
Porozumienie z Karlsruhe między
Niemcami, Francją, Luksemburgiem
i Szwajcarią w sprawie współpracy
transgranicznej między władzami
terytorialnymi oraz innymi lokalnymi
organami publicznymi

wspieranie działalności kulturalnej
budowa stref dla pieszych i dróg dla rowerów
wspieranie wymiany uczniów
budowa i utrzymanie bibliotek publicznych
promocja gospodarcza i promocja turystyki
zarządzanie szkołami dla dorosłych
(Volkshochschulen)

• planowanie miejskie, budowa i utrzymanie sieci dróg
znajdujących się w gestii władz lokalnych
• budowa i utrzymanie szkół podstawowych
• utrzymanie i zarządzanie drogami wodnymi,
gospodarka ściekowa

• opieka społeczna i opieka nad młodzieżą
• tworzenie placów zabaw i miejsc wypoczynku
• tworzenie lokalnych planów zagospodarowania
przestrzennego i planów renowacji miast
3. Zadania zlecone wykonywane przez miasta na
prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta
średniej wielkości
• czynności urzędu stanu cywilnego, wydawanie
dokumentów tożsamości
• przeprowadzanie wyborów
• przeprowadzanie spisów ludności i prowadzenie
formalności rejestracyjnych obcokrajowców
• zarządzanie ruchem miejskim,
• nadzór nad jakością żywności i lokalami
gastronomicznymi

Decentralizacja w Polsce
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Decentralizacja w Polsce
17 marzec 1921
Przyjęcie demokratycznej
konstytucji

28 czerwca 1919
Wyznaczenie zachodnich granic
państwa na mocy Traktatu Wersalskiego

23 kwietnia 1935
Przyjęcie nowej
konstytucji

25 lipca 1932
Radziecko-polski
pakt o nieagresji

12-14 maja 1926
Marszałek Piłsudski przeprowadza
zamach stanu; początek
okresu dyktatury

26 stycznia 1934
Niemiecko-polski
pakt o nieagresji

24 października 1945
Polska zostaje
członkiem ONZ

1939-1945
Najazd na Polskę i podział
państwa przez Niemcy i Rosję

23 sierpnia 1939
Niemiecko-radziecki
pakt o nieagresji

luty 1945
Konferencja jałtańska
przekształca mapę Europy

1980
Wybuch strajków zmusza rząd
do negocjacji z „Solidarnością”

22 lipca 1952
Przyjęcie nowej konstytucji; Polska
zostaje ostatecznie związana z ZSRR

1947
Komuniści fałszują wybory
w celu przejęcia władzy

14 maja 1955
Polska członkiem-założycielem
Układu Warszawskiego

1970
Traktat polsko-niemiecki; Niemcy
uznają granice na Odrze i Nysie

Proces decentralizacji

Szczebel
krajowy

8 marca 1990
Ustawa o samorządzie
gminnym; odzyskanie
autonomii lokalnej na
szczeblu administracji
lokalnej wraz z ponownym
wprowadzeniem gmin
(władze lokalne)

maj 1990
Ustawa o
podziale zadań
i kompetencji

27 maja 1990
Pierwsze wolne
wybory do rad
gminy

styczeń 1991
Ustawa o
podatkach
i opłatach
lokalnych

październik 1991
Ustawa o
referendum
gminnym

grudzień 1991
Ustawa o
finansowaniu
władz
lokalnych

Dwuizbowy Parlament (władza ustawodawcza)
Senat (izba wyższa)

Sejm (izba niższa)

100 senatorów wybieranych zwykłą większością
głosów na czteroletnią kadencję w 40 okręgach
wyborczych. Każdy okręg wyborczy reprezentuje
od 2 do 4 senatorów

460 posłów wybieranych na czteroletnią
kadencję w 41 okręgach wyborczych.
Każdy okręg wyborczy musi
reprezentować nie mniej niż 7 posłów

1992
Reforma
administracji
państwowej

styczeń 1994
Program pilotażowy,
wprowadzony w 64 dużych miastach,
stanowiący przygotowanie do kolejnego
procesu decentralizacji zadań
publicznych. W ramach tego programu
gminom powierzono,
między innymi, wykonywanie
zadań z zakresu edukacji
(utrzymanie szkół)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią
kadencję, z możliwością sprawowania
urzędu przez dwie kolejne kadencje

1983-1984
Ustawy przyznające amnestię
więźniom politycznym
1981-1983
Stan wojenny; „Solidarność” zostaje
zdelegalizowana a jej przywódca,
Lech Wałęsa, internowany

2 kwietnia 1997
Przyjęcie przez Parlament
nowej post-komunistycznej
Konstytucji.
Art. 15 i art. 164 Konstytucji
wprowadza system administracji
oparty na zasadzie subsydiarności
– domniemane
kompetencje gmin – i pozwalający na
tworzenie samorządów na
szczeblu regionalnym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
mianuje Premiera,
a na wniosek Premiera – członków rządu

Rząd odpowiada przed Sejmem

24 sierpnia 1989
luty 1991
Pierwszy
Polska członkiem-założycielem
nie-komunistyczny rząd
Grupy Wyszehradzkiej
1989
Obrady Okrągłego
Stołu

27 października 1991
16 grudnia 1991
Pierwsze w pełni Umowa o Stowarzyszeniu
wolne wybory
Polski z WE
parlamentarne
26 listopada 1991
Polska członkiem Rady Europy

22 grudnia 1990 - 23 grudnia 1995
Lech Wałęsa Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej

1 stycznia 1999
Początek funkcjonowania
samorządów na szczeblu regionalnym
i utworzenie samorządu powiatowego
oraz samorządu wojewódzkiego.
W październiku 1998 r. przeprowadzone
zostają powszechne wybory do rad
powiatowych i sejmików
(parlamentów regionalnych).

15 września 2000
Ustawa o zasadach
przystępowania
jednostek samorządu
terytorialnego do
międzynarodowych
zrzeszeń społeczności
lokalnych i
regionalnych

Rząd (władza wykonawcza)
Rząd jest
odpowiedzialny
za prowadzenie
wewnętrznej i
zagranicznej polityki
Rzeczypospolitej Polskiej

Premier
mianowany przez
Prezydenta RP

Ministrowie
mianowani i
odwoływani przez
Prezydenta na
wniosek Premiera

Szczebel
lokalny

1996
Polska zostaje
członkiem OBWE

23 grudnia 1995-23 grudnia 2000
Aleksander Kwaśniewski
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

15 marca 2002
o ustroju miasta
stołecznego
Warszawy

20 czerwca 2002
Ustawa o
bezpośrednim
wyborze
wójta, burmistrza
i prezydenta
miasta

16 województw (regionów) (wprowadzonych 1 stycznia 1999 r.)
Sejmik Województwa
(odpowiednik zgromadzenia lub rady
województwa, albo parlamentu województwa);
członkowie wybierani w wyborach
bezpośrednich

Wojewoda (odpowiednik gubernatora lub prefekta);
i wicewojewodowie (wicegubernatorzy); wojewoda jest przedstawicielem
Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w regionie. Jest mianowany i
odwoływany przez Premiera na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji państwowej. Wojewoda reprezentuje rząd centralny
na szczeblu regionalnym

Zarząd Województwa (5 członków)
wybierany przez sejmik; na czele stoi
wyłoniony w wyborach Marszałek.
Sprawuje władzę wykonawczą na
szczeblu regionalnym

Marszałek
wybierany bezwzględną większością
głosów przez sejmik, przewodniczący
zarządu województwa

315 powiatów (odpowiednik hrabstwa lub okręgu)
Rada Powiatu (organ decyzyjny)
wybierana bezpośrednio z listy na czteroletnią
kadencję na zasadzie reprezentacji
proporcjonalnej

Zarząd Powiatu
odpowiada za wprowadzanie w życie
decyzji rady

2 kwietnia 1997
Przyjęcie nowej
konstytucji

Brak podrzędności

Wójt (burmistrz lub prezydent)
zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 113, poz. 984 i nr 127, poz. 1089) o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wybierany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych. Wójt
(przewodniczący gminy) jest organem wykonawczym na obszarach wiejskich, burmistrz w gminach o liczbie
mieszkańców powyżej 100 tys., zaś prezydent w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys

Na mocy Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz.U. nr 41, poz. 361) miasto stołeczne Warszawa jest gminą
mającą status miasta na prawach powiatu. Składa się ono z 18 jednostek
pomocniczych – dzielnic. Rada m. st. Warszawy, w skład której wchodzi
60 radnych wybranych na czteroletnia kadencje, jest organem stanowiacym
stolicy. Prezydenta, jako organ wykonawczy, wspomaga Urzad m.st.
Warszawy, który zajmuje sie bieżącymi zadaniami stolicy

29 października 2004
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Uprawnienia ustawodawcze oraz nadzór nad władzami lokalnymi, zgodnie z zapisami Konstytucji i innych odpowiednich
aktów ustawodawczych.
• Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
• Zewnętrzne bezpieczeństwo państwa
• Zarządzanie budżetem państwa

Województwo
• polityka rozwoju regionalnego
• planowanie przestrzenne
• promocja i planowanie opieki zdrowotnej (zarządzanie
sieciami szpitali)
• szkolnictwo wyższe
• promocja i wsparcie dla rozwoju gospodarczego

• planowanie i zarządzanie programami operacyjnymi
funduszy strukturalnych UE
• polityka społeczna
• polityka rynku pracy
• zarządzanie drogami wojewódzkimi
• ochrona środowiska

• nadzoruje samorządy lokalne z punktu widzenia ich
legalności

Powiat

Szczebel
lokalny

Rada Gminy/Rada Miejska
wybierana co cztery lata w wyborach bezpośrednich w tajnym głosowaniu. Liczba radnych waha się
od 15 do 45 w zależności od liczby mieszkańców gminy. Rada gminy wybierana jest w wyborach
powszechnych a w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców na zasadzie reprezentacji proporcjonalnej.

7-8 czerwca 2003
Referendum w sprawie wstąpienia
do UE (77,45% głosów „za”)

• przedstawiciel Rządu w województwie
• nadzoruje administrację państwową szczebla
wojewódzkiego i powiatowego (policja, opieka socjalna,
inspekcje z zakresu ochrony środowiska)

organy władzy większych miast posiadają
uprawnienia przyznawane zwykle powiatom.
Działają w taki sam sposób jak inne gminy.

± 2500 gmin (wspólnot wiejskich)

1 lutego 2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

1 maja 2004
Przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej

Wojewoda

64 gmin miejskich
Starosta (Przewodniczący);
wybierany przez radę bezwzględną
większością głosów, przewodniczący
zarządu; odpowiedzialny za
kontrolowanie właściwego wykonywania
zadań powiatu

16-17 kwietnia 2003
Podpisanie Traktatu
Akcesyjnego w Atenach

Obowiązki

Sądy i trybynały
• Sąd Najwyższy (naczelny organ
orzekający)
• Sądy powszechne
• Sądy administracyjne
• Sądy wojskowe
• Trybunał Konstytucyjny
(odpowiedzialny za wydawanie
orzeczeń w sprawie zgodności
przepisów prawa i traktatów
z Konstytucją)

23 grudnia 2000
Aleksander Kwaśniewski wybrany
Prezydentem na drugą kadencję

12 marca 1999
Polska wstępuje
do NATO

Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

Jest mianowany i odwoływany przez Premiera na wniosek ministra
właściwego dla spraw administracji państwowej

1992
Rada
Bałtycka

Szczebel
krajowy

Tło historyczne

Odpowiada za sprawy lokalne, które nie mogą zostać
przypisane gminom, takie jak:
•
•
•
•
•

usługi sieci publicznych
szkolnictwo ponadpodstawowe
ochrona środowiska
szpitale
nadzór budowlany

• ochrona cywilna
• ochrona przeciwpożarowa
• ochrona konsumentów (Powiatowy Rzecznik
Konsumentów)
• opieka społeczna
• zatrudnienie (Powiatowe Urzędy Pracy)
• zarządzanie drogami powiatowymi

Gmina
Wsie; gmina obejmuje kilka wsi. Organem stanowiącym gminy jest zebranie wiejskie. Organem wykonawczym jest sołtys
(przewodniczący) wspomagany przez radę sołecką, wybierani w bezpośrednim tajnym glosowaniu przez ludność miejscową

Rola władz terytorialnych
w integracji europejskiej
i stosunkach transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

19 stycznia 1993
26 listopada 1991
Polska zostaje członkiem
Rady Europy

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

Podpisanie Europejskiej Konwencji
Ramowej o Współpracy Transgranicznej
między Wspólnotami Terytorialnymi i Władzami
Terytorialnymi (por. Rada Europy)
(weszła w życie 20 czerwca 1993 r.)

19 lutego 1993
Podpisanie Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego
(por. Rada Europy).
(Karta weszła w życie 1 marca 1994 r.)

Zgodnie z Konstytucją III Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązuje zasada domniemanych kompetencji gminy, tzn. w przypadku
gdy na mocy innego przepisu prawa zadania publiczne nie zostały zastrzeżone dla organów innych władz publicznych,
wykonanie tych zadań należy do gminy:
• lokalny transport zbiorowy
• rozwój przestrzenny
• usługi ochrony zdrowia
• gospodarka nieruchomościami
• pomoc społeczną
• ochrona środowiska
• gminne budownictwo mieszkaniowe
• drogi gminne
• edukacja publiczna
• zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
• utrzymanie cmentarzy
• utrzymanie wysypisk śmieci
• promocja gminy
• zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, gaz
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Decentralizacja w Portugalii
1933
Nowa Konstytucja ustanawiająca
jednopartyjny ustrój oparty na zasadzie korporacjonizmu

Tło historyczne
5.10.1910
Proklamowanie
Republiki

28.5.1926
Wojskowy zamach stanu; zawieszenie
instytucji demokratycznych/zapoczątkowanie
II Republiki

14.12.1955
Portugalia wstępuje
do ONZ

1949
Portugalia wstępuje
do NATO

28.3.1977
Portugalia ubiega się o
wstąpienie do WE

kwiecień 1975
Wybory do Konstytuanty

3.5.1960
Portugalia podpisuje Konwencję
ustanawiającą Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego handlu (EFTA)

25.4.1974
Wojskowy zamach stanu (Rewolucja
Goździków), zapoczątkowanie III Republiki

21.2.1976
Wejście w życie aktualnie
obowiązującej Konstytucji

1.1.1986
Portugalia wstępuje
do WE
1982
Rewizja
Konstytucji

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu
o UE (Traktat z Maastricht)

1996
J. Sampaio zostaje
Prezydentem Republiki

1986
M. Soares zostaje Prezydentem
Republiki (wybrany ponownie w 1991)

20.5.2002
Nadanie niepodległości Timorowi
(uprzednio terytorium pod
administracją portugalską)

1999
Autonomiczne terytorium Makau
zostaje zwrócone Chinom

1.5.1999
Wejście w życie Traktatu
z Amsterdamu

29.10.2004
Podpisanie Traktatu
ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

1.2.2003
Wejście w życie Traktatu z Nicei

Proces decentralizacji
Dekretustawa z
21.12.1979:
Utworzenie pięciu
regionalnych komisji
koordynacyjnych
portugalskich
regionów

Dekretustawa z
29.3.1984:
Organizacja i
prowadzenie parafii i
gmin, statut władz
lokalnych

Ustawa z
26.3.1987:
Statut
Autonomicznego
Regionu Azorów

Ustawa
z 2.8.1991:
Specjalny system
dla obszarów
metropolitalnych
Lizbony i
Porto

Ustawa z
5.6.1991:
Statut
Autonomicznego
Regionu
Madery

Ustawa
ramowa z
13.8.1991:
Statut regionów
administracyjnych

Ustawa
z 28.4.1998:
Utworzenie
regionów
administracyjnych

8.11.1998:
Wynik na „nie” w
referendum w
sprawie planu
regionalizacji

1998:
Ustawa nr
13/98; Ustawa o
finansach Regionów
Autonomicznych

(Parlament)
wyłaniane w powszechnym głosowaniu
bezpośrednim na czteroletnią kadencję

Rząd

mianowany przez Premiera

znaczące kontrole
a posteriori

5 Regionalnych Komisji Koordynacyjnych
(Północ, Centrum, Lizbona i Dolina Tagu,

Szczebel
pośredni

Kompetencje

18 dystryktów (divisčo distrital)
Kompetencje

składające się z przewodniczących Rad
Gmin, przewodniczących Zgromadzeń
Gminy i jednego przewodniczącego
Rady Parafii wybieranego z każdego
Zgromadzenia Gminy; może odbywać
zgromadzenia tak często, jak zwołuje je
jego Przewodniczący

Rada Doradcza

Gubernator Cywilny

składająca się z Gubernatora Cywilnego,
czterech członków wybieranych przez
Zgromadzenie (spośród jego członków)
i czterech członków społeczeństwa
będących specjalistami w danych
dziedzinach (mianowanych na wniosek
Gubernatora). Wydaje opinie

mianowany przez Rząd. Reprezentuje
rząd i działa jako nadzorca z ramienia
państwa. Wykonuje uprawnienia
delegowane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych

Brak związku hierarchicznego – znaczące kontrole a posteriori, może rozwiązywać instytucje w razie poważnych nieprawidłowości

Obszary metropolitalne Lizbony i Porto

Szczebel
lokalny

308 gmin (Municípios)
Stowarzyszenie
gmin,
administrowane
przez
Zgromadzenie
Międzygminne

Zgromadzenie Gminy

zazwyczaj 15 do 20 członków wybieranych w
bezpośrednim głosowaniu powszechnym
(system proporcjonalny) na czteroletnią
kadencję. Wszyscy Przewodniczący Rad Parafii
są włączani automatycznie. Organ doradczy i
decyzyjny, monitoruje działalność władzy
wykonawczej, daje wytyczne odnośnie planów

(Ustawa 10/2003 z 13 maja)

Rada Gminy

(wiejskiej lub miejskiej); kolegialny organ
wykonawczy składający się z Przewodniczącego
i członków wybieranych w bezpośrednim
głosowaniu powszechnym na czteroletnią
kadencję. Przygotowuje i wdraża decyzje
Zgromadzenia, posiada szerokie uprawnienia
zarządcze w ramach gminy

Administracja gminna
Kompetencje

członkowie wybierani w bezpośrednim
głosowaniu powszechnym (system
proporcjonalny) na czteroletnią
kadencję. Organ decyzyjny

Rada
Metropolitalna

organ decyzyjny
składający się z
wybranych członków
Rad Gminy na zasadzie
reprezentacji
proporcjonalnej (50 dla
Lizbony i 27 dla Porto)

organ doradczy składający
się z członków Komitetów,
Regionalnej Komisji ds.
Koordynacji i Rozwoju
oraz przedstawicieli służb
publicznych i organów,
których działalność
wchodzi w zakres
kompetencji władz
regionalnych

Rada Parafii

Kolegialny organ wykonawczy składający
się z Przewodniczącego i radnych
wybieranych przez Zgromadzenie;
przygotowuje i wdraża decyzje

Komitet
Metropolitalny

Zgromadzenie
Metropolitalne

4,252 parafii (Freguesias)
Zgromadzenie Parafii

Region Autonomiczny
Azorów

bardzo szeroki zakres uprawnień
politycznych i prawodawczych,
forma samorządu

Algarve, Alentejo); powoływane przez Rząd

Zgromadzenie Dystryktu

22.2.2000:
Uchwała 22/2000;
Utworzenie
międzyresortowej komisji ds.
reformy państwa w ramach
Ministerstwa ds. Reformy
Państwa i Administracji
Publicznej

mianowany przez Prezydenta Republiki
(na podstawie wyników wyborów)

nadzoruje działalność rządu

rola nadzorcza

8.11.1999:
Rządowa ustawa
organiczna (474A);
Utworzenie Ministerstwa
ds. Reformy Państwa i
Administracji
Publicznej

9.8.2001:
Dekret-Ustawa
224/2001
reorganizujący
regionalne komisje
koordynacyjne

Premier

wybierany w powszechnym głosowaniu
bezpośrednim na pięcioletnią kadencję

Zgromadzenie Republiki

1998 + 1999:
Ustawa nr 61/98 i
Ustawa nr 130/99;
wprowadzenie znaczących
zmian w Statutach
Autonomicznych
Regionów Azorów i
Madery

organ wykonawczy
składający się z
Przewodniczących rad
miasta z poszczególnych
gmin, którzy z własnego
grona wybierają
Przewodniczącego i
dwóch
Wiceprzewodniczących

Kompetencje
mianuje/odwołuje
z urzędu na
wniosek rządu

Region Autonomiczny
Madery

Kompetencje

bardzo szeroki zakres uprawnień
politycznych i prawodawczych,
forma samorządu

1980:
Europejska
Konwencja Ramowa
o Współpracy
Transgranicznej
między Wspólnotami
i Władzami
Terytorialnymi,
Madryt

Minister Republiki

Minister Republiki

reprezentuje Państwo, podpisuje
dekrety Regionalnego
Zgromadzenia Legislacyjnego i
Rządu Regionalnego, ma prawo
wetować dekrety Regionalnego
Zgromadzenia Legislacyjnego i
może wnioskować do Sądu
Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności przepisów z konstytucją

reprezentuje Państwo, podpisuje
dekrety Regionalnego
Zgromadzenia Legislacyjnego i
Rządu Regionalnego, ma prawo
wetować dekrety Regionalnego
Zgromadzenia Legislacyjnego i
może wnioskować do Sądu
Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności przepisów z konstytucją

Regionalne Zgromadzenie
Legislacyjne

Regionalne Zgromadzenie
Legislacyjne

uprawnienia prawodawcze i
regulacyjne, wybierane w
bezpośrednim głosowaniu
powszechnym (system
proporcjonalny) na czteroletnią
kadencję

uprawnienia prawodawcze i
regulacyjne, wybierane w
bezpośrednim głosowaniu
powszechnym (system
proporcjonalny) na czteroletnią
kadencję

Rząd Regionalny

Rząd Regionalny

z Przewodniczącym na czele
(członkiem Rady Państwa)
mianowany przez Ministra
Republiki na podstawie większości
w zgromadzeniu. Odpowiada przed
Regionalnym Zgromadzeniem
Legislacyjnym, posiada
uprawnienia regulacyjne i
administracyjne, uczestniczy w
integracji europejskiej i w
negocjacjach umów
międzynarodowych

z Przewodniczącym na czele
(członkiem Rady Państwa)
mianowany przez Ministra
Republiki na podstawie większości
w zgromadzeniu. Odpowiada przed
Regionalnym Zgromadzeniem
Legislacyjnym, posiada
uprawnienia regulacyjne i
administracyjne, uczestniczy w
integracji europejskiej i w
negocjacjach umów
międzynarodowych

19 gmin

11 gmin

nadzorowanych przez Rząd
Regionalny

nadzorowanych przez Rząd
Regionalny

Kompetencje

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów

październik 1991:
Wspólnota Robocza
Galicia - Północna
Portugalia (współpraca
transgraniczna między
Portugalią i Hiszpanią)

17.7.2004:
Utworzenie
Ministerstwa Miast,
Lokalnej Administracji,
Budownictwa
Mieszkaniowego
i Rozwoju
Regionalnego

styczeń 1992:
Wspólnota Robocza
Extremadura Alentejo (HiszpaniaPortugalia)

styczeń 1993:
Utworzenie
urzędu ds.
inicjatyw
transgranicznych
między
Extremadurą i
Alentejo

maj 1994:
Utworzenie urzędu
ds. inicjatyw
transgranicznych
między Hiszpanią i
Portugalią
(ExtremaduraPortugalia
Centralna)

marzec 1995:
Utworzenie urzędu
ds. inicjatyw
transgranicznych
między CastillaLeón i Portugalią
Centralną

Zadania państwa
Wyłączne uprawnienia ustawodawcze we wszystkich dziedzinach.
Ogólne uprawnienia w dziedzinach związanych z suwerennością
państwa.
Uprawnienia administracyjne nie zastrzeżone do właściwości władz
lokalnych
Zadania Regionów Autonomicznych
• prawo do działania we własnym szczególnym interesie
• prawo do uczestnictwa w tworzeniu polityki kraju
• prawo do obrony swojego autonomicznego statusu w Sądzie
Konstytucyjnym

Zadania dystryktów
• koordynacja instrumentów administracyjnych i organizacja służb
w dystryktach
• koordynacja działań władz terytorialnych dotyczących ośrodków
kształcenia
• tworzenie i utrzymanie muzeów
• ochrona i promocja lokalnych wartości kulturalnych
• wnioski o informacje od Gubernatora Cywilnego

Administracyjne zadania gmin
• zarządzanie aktywami, zapleczem technicznym miast i wsi
• tworzenie publicznych sieci energetycznych, transportowych i
komunikacyjnych
• edukacja, kultura
• uprawnienia współdzielone z parafiami
Zadania obszarów metropolitalnych
• zabezpieczenie spójności służb ponadgminnych
• wyrażanie opinii odnośnie inwestycji otrzymywanych od rządu
centralnego i UE
• zarządzanie własnymi służbami technicznymi

Kompetencje

Brak związku hierarchicznego – kontrole a posteriori, może
rozwiązywać instytucje w razie poważnych nieprawidłowości

18.12.1990:
Ratyfikacja
Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego
(wejście w życie w
Portugalii w dniu 1
kwietnia 1991)

13.5.2003:
Ustawa nr 10/2003
o reformie systemu
prawnego na obszarach
metropolitalnych

Zadania Regionalnej Komisji Koordynacyjnej
• koordynacja technicznego, finansowego i administracyjnego
wsparcia dla władz lokalnych
• wdrażanie regionalnych działań rozwojowych

Administracja

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej i
stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

11.1.2002:
Ustawa 5-A o
organizacji władz
lokalnych

Zadania

Prezydent Republiki

Kompetencje

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy

1976:
Konstytucja
ustanawiająca
demokratyczną
władzę lokalną,
regionalna autonomia
dla Madery i
Azorów oraz
regionalizacja

lipiec 1995:
Utworzenie
urzędu ds.
inicjatyw
transgranicznych
między Andalucią
i Algarve

Administracyjne zadania parafii
1. Uprawnienia współdzielone z gminą:
• lrozwój lokalny i ochrona środowiska
• sieć publiczna
• zdrowie i warunki sanitarne
• ochrona dzieci i osób starszych
• edukacja, kultura i sport
• education, culture and sport

maj 1998:
Wspólnota
Robocza
ExtremaduraPortugalia
Centralna

lipiec 1998:
Wspólnota
Robocza
AndaluciaAlgarve

2. Własne zadania:
• zarządzanie własnością
parafii
• rejestr wyborców
• prace publiczne
• utrzymanie dróg
publicznych

czerwiec 1999:
Wspólnota
Robocza
Castilla-LeónPortugalia
Centralna
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Decentralizacja w Rumunii
|
1859
Zjednoczenie Księstw: Mołdawii (Moldova) i
Wołoszczyzny (Valahia), stolica - Bukareszt

1881
Rumunia zostaje proklamowana
królestwem
|
|
1878
Kongres berliński; niezależność od Imperium Ottomańskiego i
aneksja północnej Dobrudży (Dobrogea)

Proces decentralizacji
1991
Ustawa nr 69/1991 o
publicznej administracji
terytorialnej, zmiany
wprowadzono w 1996 i 2001 r. –
uchylona ustawą nr
215/2001

1991
Ustawa o wyborach
lokalnych, zmieniona
w 1996 r., uchylona
ustawą
nr 67/2004

1991
Ustawa nr 18/1991 o
zasobach ziemskich,
ponownie wydana w 1998 r. i
zmieniona ustawą nr
218/1998, ustawą nr 1/2000,
ustawą nr 405/2001 i
ustawą nr 400/2002

1920
1934
Traktat pokojowy w Trianon; Rumunia otrzymuje Besarabię
Ententa Bałkańska (Turcja,
(Basarabia), Transylwanię (Transilvania) i Bukowinę (Bucovina)
Grecja, Jugosławia)
|
|
|
|
|
1920-21
1918
1923
Mała Ententa (z Polską,
Transylwania zostaje
Przyjęcie Konstytucji ustanawiającej
Czechosłowacją i Jugosławią)
przyłączona do Rumunii
wybory powszechne

1995
Ustawa
nr 112/1995 o
regulacji stanu prawnego
pewnych
znacjonalizowanych
budynków mieszkalnych,
zmieniona ustawą nr
422/2001

1998
Ustawa
nr 213/1998 o
statusie prawnym
własności publicznej,
zmieniona ustawą nr
241/2003 i ustawą
nr 47/2004

1998
Ustawa
nr 151/1998 o rozwoju
regionalnym, ustanawiająca
8 makro-regionów, zmieniona
ustawą nr 26/2001, ustawą nr
256/2003 oraz uchylona
ustawą nr 315/2004,
uzupełniona i zmieniona
zarządzeniem
nadzwyczajnym nr
111/2004

1998
Ustawa
nr 189/1998 o
lokalnych finansach
publicznych, zmieniona
ustawą nr 337/2001 i
zarządzeniem
nadzwyczajnym
rządu 45/2003

21.8.1965
14.12.1955
23.8.1944
1947
7.9.1940
Przyjęcie nowej
Rumunia wstępuje
Rumunia opuszcza pakt trzech i
Podpisanie Traktatu pokojowego w
Rumunia dokonuje cesji południowej Dobrudży (Dobrogea) na
Konstytucji
do ONZ
przystępuje do sił alianckich
Paryżu: Rumunia odzyskuje Transylwanię
rzecz Bułgarii i północno-zachodniej Transylwanii na rzecz Węgier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.1940
1958
1947
1952
23.11.1940
Okupacja Besarabii (Basarabia) i północnej
Wojska radzieckie
Zniesienie monarchii i proklamacja
Przyjęcie nowej, socjalistycznej
Rumunia przystępuje do paktu
Bukowiny (Bucovina) przez Rosję Radziecką
wycofują się z Rumunii
Rumuńskiej Republiki Ludowej
trzech (Niemcy, Włochy, Japonia)
Konstytucji

1999
Ustawa
nr 188/1999 o
statusie służby cywilnej,
ponownie opublikowana
w marcu 2004 r., i
zmieniona ustawą
nr 344/2004

2001
Ustawa
nr 326/2001 o
usługach użyteczności
publicznej dla
społeczności lokalnych
zmieniona ustawą
nr 194/2004

2001
Ustawa
nr 215/2001 o
publicznej
administracji lokalnej,
zmieniona ustawą nr
141/2004 oraz
393/2004

2001
Ustawa
nr 350/2001 o
planowaniu rozwoju
miast, uzupełniona
przez zarządzenie
rządu 69/2004

2002
Ustawa
nr 500/2002 o
finansach
publicznych,
zmieniona ustawą
nr 314/2003

2003
Zarządzenie
nadzwyczajne rządu
nr 45/2003 w sprawie
lokalnych finansów
publicznych, zatwierdzone ze
zmianami przez ustawę nr
108/2004, częściowo
uchylone ustawą nr
313/2004

2004
Ustawa
nr 67/2004 o
wyborach do
lokalnych publicznych
władz administra-cyjnych

1965-1989
Dyktatura Nicolae
Ceausescu
|
|
25.12.1989
Upadek komunistycznej
dyktatury

2004
Ustawa
nr 315/2004 o rozwoju
regionalnym Rumunii,
zmieniona i uzupełniona
przez zarządzenie
nadzwyczajne rządu nr
111/2004

Szczebel
krajowy

Izba Deputowanych (Camera deputaţilor)
w skład Izby wchodzi 332 deputowanych
wybieranych w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich, tajnych i wolnych na
czteroletnią kadencję według systemu list.
Spośród nich 18 deputowanych reprezentuje
organizacje mniejszości narodowych, które nie
uzyskały ilości głosów wymaganej w wyborach
parlamentarnych

Senat (Senatul)
składa się z 137 senatorów
wybieranych w wyborach
powszechnych, równych,
bezpośrednich, tajnych i
wolnych na czteroletnią
kadencję. Przewodniczący
Senatu jest wybierany w
tajnym głosowaniu przez
członków Senatu

wybierany na czteroletnią kadencję w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych
i wolnych. Drugie tajne głosowanie
przeprowadza się w przypadku gdy kandydat
nie uzyska większości głosów. Prezydent może
sprawować swoją funkcję przez najwyżej dwie
kadencje, niezależnie czy kadencje następują po
sobie czy nie

Premier
prezydent Rumunii mianuje
kandydata na urząd Premiera.
Kandydat ubiega się o wotum
zaufania Parlamentu.

Ministrowie
kandydat na urząd Premiera
proponuje ministrów, ich pełna lista
jest zatwierdzana przez Parlament

Szczebel
regionalny

2004
Ustawa
nr 373/2004 o
wyborach do izby
deputowanych i do
senatu, zmieniona i
uzupełniona przez
zarządzenie
nadzwyczajne
rządu nr
80/2004

Ustawa
nr 393/2004 o
statucie
lokalnych
wybieranych
przedstawicieli

2004
Ustawa
nr 108/2004
zatwierdzająca
nadzwyczajne zarządzenie
rządu nr 45/2003 w sprawie
lokalnych finansów
publicznych

2004
Ustawa
ramowa nr
399/2004 o
decentralizacji

2004
Decyzja rządu
nr 1.256/2004 w
sprawie zatwierdzenia
rozporządzenia
ramowego w sprawie
ustanowienia i
funkcjonowania
regionalnych rad
ds. rozwoju

w skład Sądu wchodzi 9 sędziów powoływanych na jednorazową,
dziewięcioletnia kadencję; Sąd Konstytucyjny gwarantuje nadrzędność
konstytucji. Trzech sędziów Sądu Konstytucyjnego powołuje Izba
Deputowanych, trzech Senat a pozostałych trzech - Prezydent Republiki

Dziedziny, w których władza ustawodawcza jest sprawowana na szczeblu państwa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budżet, finanse
Rolnictwo, leśnictwo
Administracja publiczna i planowanie terytorialne
Kultura
Równowaga ekologiczna
Praca i ochrona socjalna
Utrzymanie prawa i porządku
Energia

•
•
•
•
•
•
•

Drogi
Transport miejski
Budownictwo mieszkaniowe
Rozwój gospodarczy
Edukacja
Zdrowie
Wiele innych dziedzin: bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne, polityka zagraniczna, itd.

Zadania okręgów

Rady rozwoju regionalnego są organami opiniodawczymi, bez osobowości prawnej,
które zostały utworzone i działają na zasadach partnerskich na poziomie każdego
regionu, w celu koordynacji działań polegających na opracowywaniu i
monitorowaniu, wynikających z polityk rozwoju regionalnego; w ich skład wchodzą
przewodniczący rad okręgowych oraz po jednym przedstawicielu każdej kategorii
lokalnych rad komunalnych, miejskich i wiejskich z każdego okręgu regionu. W
przypadku regionu rozwoju Bukareszt-Ilfov, rada rozwoju regionalnego składa się z
przewodniczącego rady okręgu Ilfov, burmistrza okręgu miejskiego Bukareszt,
jednego przedstawiciela każdej lokalnej rady sektorowej oraz przedstawicieli
lokalnych rad okręgu Ilfov

42 okręgi (judet) łącznie ze stolicą, Bukaresztem
Krajowa Rada Rozwoju Regionalnego to krajowe
partnerstwo oparte na strukturze posiadającej
decyzyjną rolę w odniesieniu do kształtu i
wdrażania celów regionalnej polityki rozwoju. W
skład Krajowej Rady Rozwoju Regionalnego
wchodzą przewodniczący i wice-przewodniczący
rad rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele
rządu powołani na mocy decyzji rządu

Rady Okręgowe: wybierane na czteroletnią kadencję w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i wolnych.
Przewodniczący (Preşedinte) i Wiceprzewodniczący Rad Okręgowych:
wybierani spośród członków Rad Okręgowych, zwykłą większością
głosów

Rada Okręgowa jest organem administracji publicznej koordynującym działalność rad gminnych i miejskich w
celu świadczenia usług publicznych mających znaczenie dla okręgu (art. 121 ust. 1 Konstytucji).

Urzędników tych powołuje rząd, pełnią oni funkcję przedstawicieli
rządu na szczeblu lokalnym, zarządzają zdecentralizowanymi służbami
państwowymi ministerstw i innych organów centralnych w ramach
jednostek terytorialnych i administracyjnych. Prefektom powierza się
zadanie sprawowania kontroli nad zgodnością z prawem aktów
wydawanych przez rady okręgowe, rady lokalne i burmistrzów. Brak
jednak hierarchicznego związku pomiędzy prefektami i radami
lokalnymi, radami okręgowymi i burmistrzami. Zgodnie z przepisami
ustawy nr 340/2004, prefekci staną się wysokimi urzędnikami służby
cywilnej wraz z dniem 1 stycznia 2006 roku.

1.10.1994
Podpisanie Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego Rady
Europy (por. Rada Europy)
(wejście w życie 1.5.1998),
ratyfikowana ustawą nr 199/1997

Zadania na szczeblu lokalnym
2820 gmin (comune), 210 miast (orase) i 103 okręgi miejskie (municipii)
Rady Lokalne (organy opiniodawcze): wybierane są
na czteroletnią kadencję w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i
wolnych

27.2.1996
Podpisanie Europejskiej Konwencji
Ramowej o Współpracy
Transgranicznej między Wspólnotami
i Władzami Terytorialnymi,
(„Konwencja Madrycka” z 21.5.1980)
Rady Europy, ratyfikowana
zarządzeniem rządu nr 120/1998

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą Stałego Przedstawicielstwa Rumunii przy Unii Europejskiej

Burmistrzowie (władza wykonawcza): wybierani są na czteroletnią
kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i
wolnych, przy użyciu systemu głosowania na jednego kandydata. Drugą
turę tajnego głosowania przeprowadza się w przypadku gdy kandydat
nie uzyska większości głosów

16.9.1996
Traktat o porozumieniu,
współpracy i dobrosąsiedzkich
stosunkach z Węgrami,
ratyfikowany ustawą nr 113/1996

19.2.1997
Porozumienie o współpracy militarnej oraz
Porozumienie o współpracy międzyrządowej w
celu zwalczania przestępczości
zorganizowanej, handlu narkotykami i
terroryzmu zawarte pomiędzy Rumunią i
Węgrami (zatwierdzone decyzją rządu nr
271/1997)

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

Prefekci

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

2004
Zarządzenie
nadzwyczajne
rządu nr 111/2004
zmieniające i
uzupełniające ustawę
nr 315/2004 o
rozwoju
regionalnym w
Rumunii

Premiera mianuje Prezydent Republiki

8 regionów rozwoju (ustawa nr 315/2004 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)
Regiony rozwoju są obszarami, które obejmują terytorium określonych okręgów,
ewentualnie okręgu miejskiego Bukareszt, w przypadku regionu rozwoju BukaresztIlfov, które zostały utworzone na mocy układów zwartych pomiędzy
przedstawicielami rad okręgowych oraz, w zależności od przypadku, rady ogólnej
okręgu miejskiego Bukaresztu. Regiony rozwoju nie są jednostkami
administracyjnymi czy terytorialnymi, nie posiadają osobowości prawnej. Stanowią
ramy dla opracowywania, wdrażania i oceny regionalnej polityki rozwoju oraz dla
zbierania specyficznych danych statystycznych zgodnie z europejskimi regulacjami
wydanymi przez EUROSTAT dla poziomu klasyfikacji terytorialnej NUTS 2
dostępnej w Unii Europejskiej

Sąd Konstytucyjny

Rząd (władza wykonawcza)

Prezydent Republiki

2004
Ustawa nr
340/2004 o
instytucji
prefekta

2004
Ustawa
nr 370/2004 o
wyborach
prezydenckich w
Rumunii, zmieniona i
uzupełniona
zarządzeniem
nadzwyczajnym
77/2004

16.12.2004
Traian Basescu zostaje
prezydentem Rumunii
|
|
17.12.2004
Zakończenie negocjacji
akcesyjnych z Unią Europejską

Zadania

Rząd mianuje Prezydent Republiki, po uzyskaniu wotum zaufania Parlamentu

Dwuizbowy Parlament (władza ustawodawcza)

1.2.1990
8.2.1993
22.6.1995
1.2.2003
10-12.12.1999
Przejęcie władzy przez Tymczasową Radę Umowa o Stowarzyszeniu
Rumunia wnioskuje Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach; otwarcie Wejście w życie
Jedności Narodowej
Rumunii z UE
o przyjęcie do UE
Traktatu z Nicei
negocjacji w sprawie przystàpienia do UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12-13.12.1997
20.12.2000
29.3.2004
21.11.1991
7.10.1993
Szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu;
IIon Iliescu zostaje
Rumunia przystępuje
Przyjęcie nowej Konstytucji, rewizja
Rumunia zostaje członkiem
przyjęcie ogólnej strategii rozszerzenia UE
Prezydentem Republiki
do NATO
w roku 2003
Rady Europy

Szczebel
krajowy

1862
Zjednoczone księstwa oficjalnie
przyjmują nazwę ‘Rumunia”
|

Szczebel
regionalny

Tło
historyczne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejestracja urodzin, ślubów i zgonów
Utrzymanie prawa i porządku
Zarządzanie własnością
Nieczystości gospodarstw domowych
Utrzymanie terenów publicznych
Środowisko
Zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarka ściekowa
Drogi
Energia
Programy zaopatrzenia miast w energię cieplną
Transport miejski

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cmentarze
Budownictwo mieszkaniowe
Rozwój gospodarczy
Edukacja
Zdrowie
Szpitale
Pomoc społeczna
Kultura
Podatki i opłaty lokalne
Budżety lokalne
Planowanie użytkowania gruntów

Decentralizacja na Słowacji
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Decentralizacja na Słowacji
29 lutego 1920
Przyjęcie konstytucji
Czechosłowacji

Tło
historyczne

28 października 1918
Pierwsza Republika Czechosłowacji (1918-1939)
oparta na zasadzie demokratycznej, jednolitej republiki

2 listopada 1938
Arbitraż wiedeński (Ribbentropp, Ciano);
cesja Południowej Słowacji na rzecz Węgier (Horty)

16 maja 1935
Traktat Radziecko-Czechosłowacki

23-30 września 1938
Układ monachijski: cesja Czech
Zachodnich (Sudety) na rzecz Hitlera

24 października 1945
25 lutego 1948:
styczeń 1969
listopad 1989 - 1993
Czechosłowacja zostaje
Komunistyczny zamach stanu w Pradze, w wyniku którego
Wprowadzenie
Aksamitna Rewolucja” (upadek komunizmu).
członkiem założycielem ONZ Czechosłowacja zostaje włączona do „bloku wschodniego” systemu federalnego
federacja Czech i Słowacji

1939-1945
Autonomiczna Republika Słowacka
pod przewodnictwem Jozefa Tiso

Proces decentralizacji

1990
Ustawy
nr 346, 369 i 517 o
wyborach organów
władz lokalnych,
gminach i podziale
terytorialnym i
administracyjnym

1990
Poprawki do
Konstytucji znoszące
poprzednie regiony i
przywracające
administrację
lokalną

1968
październik 1941-maj 1945
Armia Czerwona wyzwala Czechosłowację, „Praska Wiosna”; „socjalizm z ludzką twarzą”
Dubceka. Powstanie stłumione przez
przywrócone zostaje państwo czechosłowackie
z czasów przedwojennych
czołgi Układu Warszawskiego

29 grudnia 1989 - 20 lipca 1992
Václav Havel prezydentem
federacji Czech i Słowacji

19 stycznia 1993
1 stycznia 1993
Nowa Republika Słowacka
Republika Słowacka
wstępuje do ONZ
zostaje członkiem OBWE

1 stycznia 1993
„Aksamitny rozwód” rozpad federacji
Czech i Słowacji, utworzenie Republiki Słowackiej

4 lipca 2001
Ustawa nr 302 o
samorządzie jednostek
terytorialnych wyższego
szczebla (regionów)
Ustawa nr 303 o wyborach do
organów samorządu
jednostek terytorialnych
wyższego szczebla
(regionów)

14 lipca 1998
14 stycznia 1999
Poprawki do Konstytucji
zastępujące wspólnoty przez
gminy będące podstawowymi
jednostkami administracji
lokalnej

1996:
Ustawa
nr 222 o
organizacji
administracji
państwowej
szczebla
lokalnego

1996
Ustawa
nr 221 o
organizacji
terytorialnej i
administracyjnej

1991
Ustawa
nr 138 o
aktywach
gmin

1977-1990
Karta 77, ruch opozycyjny,
wśród członków Václav Havel

1 września 1992
Przyjęcie nowej konstytucji
niepodległej Republiki Słowackiej

6 października 1993
Umowa o
Stowarzyszeniu z UE

30 czerwca 1993
Republika Słowacka zostaje
członkiem Rady Europy

1 lutego 2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

15 czerwca 1999 – 15 czerwca 2004 r.
Rudolf Schuster
prezydentem Republiki

wrzesień 1998
Zmiana Konstytucji. Na mocy art. 101 ust. 2
Konstytucji, prezydent Republiki jest wybierany
w wyborach bezpośrednich

luty 2001
Zmiana Konstytucji w związku
z przystąpieniem do UE

Wiceprzewodniczący;
wiceprzewodniczący
zastępują Przewodniczącego
Rady Narodowej podczas
jego nieobecności. Wybierani
są w tajnym głosowaniu,
bezwzględną większością
głosów członków Rady

wybierany przez obywateli
Republiki Słowackiej w tajnym
głosowaniu na pięcioletnią
kadencję, dopuszcza się jeden
ponowny wybór

Rządca regionu; mianowany
przez rząd na wniosek
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, odpowiada za
nadzór nad regionem

Premier; mianowany i
odwoływany przez
Prezydenta Republiki

Ministrowie; mianowani i
odwoływani przez
Prezydenta Republiki na
wniosek premiera

Powoływany przez Prezydenta
Republiki na wniosek Rady
Narodowej Republiki Słowackiej
na siedmioletnią kadencję. 13
sędziów odpowiada za
zapewnienie zgodności
przepisów prawa z Konstytucją

Od 1 grudnia 2001 r. osiem samorządowych jednostek terytorialnych wyższego
szczebla (samospravne kraje)
regiony geograficzne pokrywają się
z samorządowymi jednostkami terytorialnymi

46 wyspecjalizowanych
urzędów państwowych

Jednostki te (kraje) odpowiadają
wielkością i kształtem ośmiu
regionom geograficznym, ale są
jednostkami samorządowymi

Rada, wybierana w wyborach
bezpośrednich na okres 4 lat

Przewodniczący regionu
samorządowego, wybierany w
wyborach bezpośrednich na
okres 4 lat

- transport
- rejestr nieruchomości
- lasy
- grunty
- budownictwo
- edukacja
- środowisko

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Zdrowie
Szpitale
Sprawy zagraniczne
Gospodarka
Obrona
Sprawy krajowe
Finanse
Kultura
Sprawiedliwość

•
•
•
•

Praca, sprawy społeczne, rodzina
Rolnictwo
Transport, poczta i telekomunikacja
Budownictwo i rozwój regionalny

Biura regionalne (8):
• Sprawy krajowe (obywatelstwo, rejestr, sprawy
administracyjne takie jak rejestracja osób
prawnych)
• Sprawy handlowe
• Obrona cywilna

• Lasy
• Grunty
• Budownictwo
• Edukacja
• Środowisko
Regiony samorządowe:
• Współpraca międzynarodowa (współpraca
ponadregionalna)
• Kultura (muzea itd.)
• Sprawy społeczne (domy spokojnej starości)

• Rozwój regionalny (prace koncepcyjne, projekty
współfinansowane przez UE)
• Edukacja (szkoły średnie)
• Obrona cywilna (we współpracy z organami
państwowymi)
• Zdrowie (opieka zdrowotna)
• Transport i zarządzanie infrastrukturą drogową
(drogi drugiej i trzeciej klasy)
• Planowanie przestrzenne

Gminy mogą wydawać ogólne zarządzenia obowiązujące wszystkie osoby fizyczne i prawne, objęte ich kompetencjami. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy
władzy lokalnej nie podlegają nadzorowi państwa (poziom decentralizacji politycznej).
Organy samorządowe posiadają uprawnienia do decydowania w kwestiach dotyczących następujących dziedzin:

Starosta (Starosta); wybierany zwykłą
większością głosów w wyborach
powszechnych na czteroletnią kadencję, stoi
na czele rady gminy i posiada władzę
wykonawczą

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Władze regionalne mogą wydawać ogólne zarządzenia obowiązujące wszystkie osoby fizyczne i prawne, objęte zakresem ich kompetencji. W grudniu 2003 r. biura
okręgowe zostały zlikwidowane. Ich kompetencje zostały przekazane na szczeblu regionalnym 8 biurom okręgowym i 46 nowo utworzonych wyspecjalizowanym
biurom państwowym.
Należy przedstawiać kompetencje państwowych władz regionalnych (biura regionalne – krajské úrady i wyspecjalizowane biura państwowe – špecializovaná štátna
správa) odrębnie od kompetencji regionów samorządowych (samosprávne kraje).

Wyspecjalizowane biura państwowe (46) (pod
nadzorem ministerstwa)
• Transport
• Rejestr nieruchomości

2887 gmin (obec)
Rada gminy; złożona z 3 do 41 członków w
zależności od wielkości gminy, wybierana na
zasadzie reprezentacji proporcjonalnej w
wyborach powszechnych na czteroletnią
kadencję. W stolicy państwa, Bratysławie, jest
17 gmin, każdy z nich ma radę gminy i tzw.
starostę.

• Policja krajowa
• Gaszenie pożarów i zapobieganie
pożarom
• Utrzymanie dróg
• Przetwarzanie odpadów
• Utrzymanie parków, terenów otwartych
• Ochrona środowiska
• Edukacja (przedszkola, szkoły
podstawowe i średnie i wyższe)

mianuje i odwołuje

8 regionów lub urzędów regionalnych (ustanowionych 1 lipca 1996)
Od 1 lipca 1996, terytorium
państwa jest podzielone na osiem
regionów, które są ściśle
podporządkowane władzy
centralnej (szczebel dekoncentracji
administracyjnej)

Sąd Konstytucyjny

Rząd (władza wykonawcza)

Szczebel
krajowy

Przewodniczący Rady
Narodowej (Parlament);
wybierany w drodze
tajnych wyborów
bezwzględną większością
głosów przez członków
Rady

29 października 2004
podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Zadania

Szczebel
regionalny

Szczebel
krajowy
Szczebel
regionalny

Konstytucyjny i
ustawodawczy organ
Republiki, w jego skład
wchodzi 150 członków
wybieranych na
czteroletnią kadencję w
wolnym, tajnym
głosowaniu

1 maja 2004 r.
Przystąpienie
do UE

Odpowiedzialność za ustawodawstwo krajowe we wszystkich dziedzinach

Prezydent Republiki

(Narodna rada Slovenskej republiky) (jednoizbowy parlament)

16/17 kwietnia 2003
Podpisanie Traktatu
akcesyjnego w Atenach

15 czerwca 2004
Ivan Gašparovič
prezydentem Republiki

wrzesień 2001
Ustawa nr 416 o
przeniesieniu pewnych
kompetencji organów
administracji państwowej
na samorządy gmin i
regionów

rząd odpowiada przed Radą Narodową

Rada Narodowa Republiki Słowackiej

6-17/05/2003
Referendum w sprawie przystąpienia
do UE (92,46% głosów “za”)

19 marca 1995
Podpisanie Traktatu o
dobrosąsiedzkich stosunkach
i przyjaznej współpracy
między Republiką Słowacką
i Węgrami w kwestiach
dotyczących mniejszości
narodowych w obu
państwach

7 września 1998
Podpisanie Europejskiej
konwencji ramowej o współpracy
transgranicznej między
Wspólnotami i władzami
terytorialnymi (wraz z I
Protokołem dodatkowym
(dokumenty Rady Europy)
(wejście w życie: 2 maja 2000))

23 lutego 1999
Podpisanie
Europejskiej
karty samorządu
lokalnego (Rada
Europy) (wejście
w życie: 1
czerwca 2000)

1 lutego 2000
Podpisanie II Protokołu
dodatkowego do Europejskiej
konwencji ramowej o
współpracy transgranicznej
między Wspólnotami i
władzami terytorialnymi
(Dokument Rady Europy)
(wejście w życie: 1 lutego 2001)

1999 – 2002
Konferencje Republiki
Słowackiej na temat
wsparcia dla współpracy
transgranicznej z
wszystkimi odrębnymi
państwami sąsiadującymi
(Republika Czeska, Węgry,
Polska, Ukraina, Austria)

czerwiec 2003
Końcowa wspólna
konferencja “Słowacja i jej
sąsiedzi” z wszystkimi
państwami sąsiadującymi
na temat oceny i dalszych
perspektyw współpracy
transgranicznej w Europie
Środkowej

• Zarządzanie lokalne
• Planowanie przestrzenne
• Rozpoczynanie działalności przedsiębiorstw
• Podatki lokalne
• Budowa i utrzymanie dróg lokalnych
• Tereny publiczne
• Targowiska
• Cmentarze
• Ochrona przyrody

• Lokalny transport publiczny
• Budownictwo mieszkaniowe
• Obrona cywilna
• Utrzymanie własności gminnej
• Gospodarka lokalna
• Zarządzanie zasobami wodnymi i nieczystościami
• Policja lokalna
• Pożary
• Lokalne ośrodki zdrowia

• Oświetlenie ulic
• Sport
• Turystyka
• Kultura
• Edukacja (szkoły podstawowe i przedszkola)

Decentralizacja na Słowenii
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Decentralizacja na Słowenii
Tło historyczne

01/12/1918

Proklamacja utworzenia Królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców (1918-1929)

|

|
1918

Słowenia częścią
Cesarstwa Austriackiego

|

|
06/1921

Przyjęcie konstytucji Królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców

1974

11/1945

10/1929

Zmiana nazwy państwa
na Królestwo Jugosławii

Utworzenie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Jugosławii (1945-1990) z Tito na czele

|

|
04/1941–05/1945

23/12/1990

Przyjęcie trzeciej
Referendum w sprawie niepodległości
Konstytucji Jugosławii
(88.2% głosów „za”)

|

|
06/1948

|
04/05/1980

|

Kapitulacja armii jugosłowiańskiej Rozłam pomiędzy Tito a Stalinem; wprowadzenie
Śmierć Tito; kryzys
– okupacja Słowenii przez faszystów
socjalistycznej samorządności, „titoizmu”
polityczny i gospodarczy

23/12/1991

22/05/1992

01/02/2003

23/03/2003

1/05/2004

Przyjęcie nowej
konstytucji

Słowenia zostaje
członkiem ONZ

Wejście w życie
Traktatu z Nicei

Referendum w sprawie przystąpienia
do UE (89,61% głosów „za”)

Przystępienie Słowenii
do Unii Europejskiej

|
25/06/1991
Słowenia ogłasza
niepodległość

|

|
20/01/1992

|

|
14/05/1993

|

UE oficjalnie uznaje
Słowenia zostaje
nowe państwo słoweńskie członkiem Rady Europy

|
|
07/03/2003

Ogłoszenie Ustawy Zmieniającej
(poprawki do Konstytucji
w związku z przystąpieniem do UE)

|
16-17/04/2003
Podpisanie Traktatu
Akcesyjnego w Atenach

|

|
29/10/2004

Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Proces decentralizacji
23.12.1991
Przyjęcie nowej
konstytucji
uznającej samorządy
lokalne i gwarantującej
ich istnienie
(art.9 i Część V,
art. 138-145)

1993

1993

Dziennik Urzędowy
Republiki Słowenii
nr 72-1993, Ustawa
o samorządzie
lokalnym (zmieniana
kilkukrotnie)

1994

Dziennik
Urzędowy Republiki
Słowenii nr 72-1993,
Ustawa o wyborach
lokalnych

1994

Ustawa
o finansowaniu
gmin

Ustanowienie
147 gmin

01.01.1995

04.12.1994
Pierwsze wybory
lokalne; wybór 2800
nowych radnych
gmin

Wprowadzenie
nowego systemu
organizacji administracji
i autonomii administracji
lokalnej

1996
Ustawa o
procedurach
ustanawiania i
i wytyczania
granic terytoriów
gmin

1998
Utworzenie 45 nowych
gmin w drodze
referendum

2002
Utworzenie jednej
nowej gminy w drodze
referendum

Obowiązki

Zgromadzenie Narodowe (Državni zbor);
w skład wchodzi 90 członków wybieranych na okres 4 lat na
zasadzie list w ośmiu okręgach wyborczych, na każdy okręg
wyborczy przypada 11 mandatów, zaś dwa mandaty są
zarezerwowane dla przedstawicieli społeczności narodowych.
Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Zgromadzeniu
Narodowemu, podobnie jak rządowi, Radzie Narodowej
oraz wyborcom, o ile zbiorą 5 tys. podpisów na rzecz
poparcia projektu

Trybunał Konstytucyjny (władza sądownicza)

Rząd (władza wykonawcza)

Prezydent Republiki

Rada Narodowa
(Državni svet);
składa się z 40 członków
wybieranych na
pięcioletnią kadencję;
organ doradczy
posiadający ograniczone
uprawnienia
ustawodawcze

wybierany na pięcioletnia kadencję w powszechnych
wyborach bezpośrednich (nie może sprawować
urzędu przez dłużej niż przez dwie kolejne kadencje)

Każdy z ministrów odpowiada za swoje działania
przed Zgromadzeniem Narodowym

Premier; wybierany przez
Zgromadzenie Narodowe
bezwzględną większością
głosów na wniosek
Prezydenta Republiki

15 ministrów, w tym jeden minister
bez teki odpowiedzialny za
samorząd lokalny i rozwój
regionalny, mianowanych przez
Zgromadzenie Narodowe na
wniosek premiera

Zgromadzenie Narodowe wybiera Premiera bezwzględną
większością głosów na wniosek Prezydenta Republiki

W jego skład wchodzi 9 sędziów
wybieranych przez Zgromadzenie
Narodowe na wniosek Prezydenta
Republiki na dziewięcioletnią
kadencję, odpowiedzialny za
zgodność przepisów prawa z
Konstytucją. Sędziowie nie mogą
zostać wybrani ponownie

Prezes; wybierany na trzyletnią
kadencję przez sędziów ze
swojego grona

Uprawnienia ustawodawcze na szczeblu kraju we wszystkich dziedzinach

Szczebel
krajowy

Szczebel
krajowy

Dwuizbowy parlament (władza ustawodawcza)

Zgromadzenie Narodowe nadzoruje prace rządu

58 zdecentralizowanych jednostek administracji państwowej
Jednostki te zarządzają sprawami
wchodzącymi w zakres właściwości
odpowiadających im ministerstw.
Do zakresu kompetencji
ministerstw należy także kontrola
legalności działania władz lokalnych

Konstytucja (art. 143), razem z aktualnie obowiązującą
ustawą z 1993 r. o samorządzie lokalnym wzywa do dobrowolnego
tworzenia lub rozwiązywania regionów.
„Gminy mają swobodę łączenia się z innymi gminami w celu ustanawiania
szerszych samorządnych organów samorządu lokalnego lub regionalnych
organów samorządu lokalnego […]” (art. 143 ust. 1 Konstytucji)
„[…] Terytorium regionu obejmuje całe terytorium poszczególnych gmin.
[…]” (art. 72 Ustawy o samorządzie lokalnym)

Istnieją specjalne wspólne rady ds. dialogu międzyinstytucjonalnego
między zdecentralizowaną administracja państwową a władzami lokalnymi

Kierownik jednostki
mianowany i odwoływany przez
ministra właściwego do spraw
administracji publicznej

Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

Zgromadzenie Narodowe mianuje ministrów na wniosek premiera

Gminy mogą łączyć się w regiony w celu uregulowania i załatwiania spraw pozostających w centrum szerszego
zainteresowania.
Państwo może, w drodze porozumienia z organami regionalnego samorządu lokalnego, przydzielić szczególne
zadania i funkcje.
Te powstające na zasadzie dobrowolności regiony nie zostały jeszcze utworzone, z wyjątkiem kilku regionów,
które nie okazały się jednak skuteczne, zwłaszcza, że państwo nie przydzieliło im jeszcze żadnych zadań.
Zadania państwa wykonywane na szczeblu regionalnym przez zdecentralizowane organy państwowe.
Gminy miejskie mają szerzy zakres zadań niż gminy zwykłe

Mianuje i odwołuje

Gmina miejska jest zdefiniowana jako
gmina, w której liczba mieszkańców
przewyższa 20 tys., z czego przynajmniej
15 tys. jest zatrudnionych w sektorze usług
zwykłych lub wysoce specjalistycznych

Rada Gminy (Občinski svet)
(organ opiniodawczy); wybierany na
okres 4 lat w bezpośrednich wyborach
proporcjonalnych, w zależności od
wielkości gminy, w radzie zasiada od 7
do 45 radnych

Burmistrz (župan)
(władza wykonawcza); wybierany
na okres 4 lat w wyborach
bezpośrednich; sprawuje zarówno
urząd kierownika administracji
gminnej jak i przewodniczącego
rady gminy

Komitety gminne
(organy doradcze rady gminy);
mianowane przez radę gminy

Szczebel
lokalny

Szczebel
lokalny

193 gminy, w tym 11 gmin miejskich

Zadania przekazane gminom zwykłym
• Edukacja (przedszkola, szkoły
•
podstawowe)
• Podstawowa opieka zdrowotna
•
• Placówki opieki nad dziećmi
•
• Pomoc na rzecz rodzin i młodzieży •
• Budownictwo mieszkaniowe
•
• Planowanie urbanistyczne
•
• Planowanie przestrzenne
•
• Wodociągi i kanalizacja
•

11/10/1994

15/11/1996

Podpisanie Europejskiej
Karty Samorządu
Lokalnego
(Rada Europy)

Ratyfikowanie
Europejskiej
Karty Samorządu
Lokalnego
(Rada Europy).

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

28/01/1998
Podpisanie Europejskiej Konwencji
Ramowej o Współpracy
Transgranicznej
między Wspólnotami i Władzami
Terytorialnymi i obu protokołów
dodatkowych (Rada Europy)

• Kultura (teatry, koncerty, muzea i
biblioteki)
• Sport i rekreacja
• Zaopatrzenie w gaz
• Promocja rolnictwa, leśnictwa i
rybołówstwa
• Promocja gospodarcza
• Promocja turystyki

Zadania przeniesione na gminy miejskie
Obok wyżej określonych zadań, gminy miejskie są dodatkowo odpowiedzialne za:
• Transport miejski

Udział władz lokalnych
terytorialnych w integracji
europejskiej i stosunkach
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Nieczystości gospodarstw
domowych
Cmentarze
Ochrona środowiska
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona cywilna
Szkolenia zawodowe
Domy spokojnej starości
Opieka społeczna

17/7/2003
Ratyfikowanie Europejskiej
Konwencji Ramowej o współpracy
transgranicznej
pomiędzy wspólnotami i władzami
terytorialnymi i dwóch protokołów
dodatkowych

Decentralizacja w Szwecji

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 6
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Szwecji
1917

1809

Tło historyczne

1905

1718
Utworzenie Parlamentu (Riksdag)

1959

Monarchia konstytucyjna oparta
na demokracji parlamentarnej

Przyjęcie nowej
konstytucji przez Riksdag

Oficjalne oddzielenie
od Norwegii

Członkostwo w Europejskim
Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA)

1921

1946

Powszechne prawo
wyborcze dla kobiet i mężczyzn

Członkostwo w ONZ

1973

1980

Król Karol XVI Gustaw
wstępuje na tron

Objęcie tronu przez
kobietę stało się możliwe

1.11.1993

1.1.1995

Wejście w życie Traktatu o Unii
Europejskiej (Traktatu z Maastricht)

Członkostwo w
Unii Europejskiej

1971

1.1.1975

1992

13.11.1994

Riksdag zostaje jedyną
izbą Parlamentu

Nowa konstytucja
ograniczająca władzę króla

Członkostwo w Europejskim
Obszarze Gospodarczym

Referendum w sprawie Unii
Europejskiej (52.2% głosów “za”)

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

1.5.1999

29.10.2004

Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

Podpisanie Traktatu ustanawiającego
Konstytucję dla Europy

Proces decentralizacji

Szczebel
krajowy

1862
Rozporządzenia o
samorządzie lokalnym
(oddzielenie zadań
urzędniczych od zadań
obywatelskich
na szczeblu
lokalnym)

Kompetencje

1966
Reforma
dotycząca władz
terytorialnych

1977
Ustawa o
samorządzie lokalnym,
zezwalająca na dotacje
dla przedsiębiorstw
prywatnych

1987
Ustanowienie
podkomisji gminnych
w Göteborgu:
bliższy kontakt
z ludnością

1991
Nowa ustawa o
samorządzie lokalnym,
przyznająca większą
swobodę komisjom
gminnym i
lokalnym

349 deputowanych wybieranych
w bezpośrednich, powszechnych
wyborach na czteroletnią
kadencję, reprezentacja
proporcjonalna

1999
Ustanowienie
4 regionów
pilotażowych: Skåne,
Västra Götaland,
Kalmar i
Gotland

1.7.2002
ustawa o organach
współpracy.
Pozostają dwa
regiony pilotażowe:
Skåne i Västra
Götaland

2001
Decyzja o
dalszych działaniach
z zakresu programu
regionalizacji

Rząd centralny

Monarcha
(Konungahus)

Parlament (Riksdag):

1997
Ustawa o nowej
organizacji
regionalnej

Rząd (Regering)
Kompetencje

Premier
nominowany przez
Marszałka Parlamentu
(Riksdag)

Rząd odpowiada przed Parlamentem

Wyłączne uprawnienia w kwestiach związanych z
suwerennością państwa (wymiar sprawiedliwości, sprawy
zagraniczne, finanse i obrona kraju)
Ogólna odpowiedzialność za utrzymanie porządku
publicznego, szkolnictwo wyższe, sieci dróg i politykę rynku
pracy
Współdzielona odpowiedzialność za takie obszary jak
edukacja, usługi socjalne, planowanie, itd.

mianuje

Parlamentowi przysługuje wyłączna władza ustawodawcza

Szczebel
regionalny

Szczebel regionalny

2 regiony: Skåne, Västra Götaland
Rada Regionalna
członkowie wybierani w
bezpośrednich powszechnych
wyborach na czteroletnią
kadencję, reprezentacja
proporcjonalna
Organ decyzyjny, nakłada
podatki, wybiera członków
komisji wykonawczych

Regionalna komisja
wykonawcza (Regionstyrelse)
przewodniczy jej lider partii
większościowej; ponosi ogólną
odpowiedzialność za wszelkie
działania samorządu
regionalnego, przygotowuje
prace rady

18 rad hrabstw (Landsting)

21 hrabstw (Län)

Ogólne uprawnienia w następujących dziedzinach:

Zgromadzenie rady
komisja wykonawcza
hrabstwa
hrabstwa (Landstingsstyrelse)
(Landstingsfullmäktige) (organ obowiązkowy)

21 komisji administracyjnych
hrabstw (Länsstyrelser)

•
•
•

członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach na czteroletnią
kadencję, reprezentacja
proporcjonalna
Organ decyzyjny, nakłada
podatki, wybiera członków
komisji wykonawczej

Kompetencje

Przewodzi mu lider partii
większościowej
Przygotowuje prace rady

15 członków w każdej komisji,
wyznaczonych przez rząd,

Inne komisje (nämnder, utskott):

gubernator hrabstwa
(Landsting)

zwykle obarczone szczególną
odpowiedzialnością za kwestie
dotyczące zdrowia publicznego,
transportu publicznego, środowiska,
kultury
Członkostwo przyznawane na
podstawie politycznego składu rady;
radni nie są koniecznie wybieralni.

strategia rozwoju regionalnego
planowanie regionalnego transportu publicznego
regionalne wsparcie gospodarcze.

Zadania rad hrabstw
Uznane ogólne uprawnienia administracyjne gmin, zwykle z
wyłączeniem obszarów, w których prawo interwencji
przysługuje rządowi centralnemu.

mianowany przez Rząd,
zdecentralizowany organ
państwowy

Odpowiedzialne za następujące dziedziny:
•
•
•
•

zdrowie publiczne
instytucje kulturalne *
wdrażanie środków rozwoju regionalnego
transport publiczny.

* Odpowiedzialność współdzielona

Szczebel
lokalny

Gmina GOTLANDIA
gmina na prawach hrabstwa
Rada gminy pełni rolę rady
hrabstwa

290 gmin (Kommuner)
Rada gminy

Kompetencje

członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach na czteroletnią
kadencję, reprezentacja
proporcjonalna
Organ decyzyjny, nakłada
podatki, wybiera członków
gminnej komisji
wykonawczej

Gminna komisja wykonawcza (Kommunalstyrelse)

na jej czele stoi lider partii większościowej
Ogólna odpowiedzialność za działania samorządu lokalnego,
przygotowuje pracę rady

Kompetencje

Inne komisje (nämnder),

zwykle obarczone szczególną odpowiedzialnością za politykę,
edukację, środowisko, usługi socjalne, planowanie przestrzenne.
Członkostwo przyznawane na podstawie składu politycznego
rady; radni nie są koniecznie wybieralni.

Szczebel lokalny (zadania gmin)
Przyznane ogólne uprawnienia
administracyjne w
następujących dziedzinach:
• zarządzanie sprawami
dotyczącymi kultury,
rekreacji
• utrzymanie sieci dróg
lokalnych
• zarządzanie parkami
publicznymi
• zaopatrzenie w energię
elektryczną

Administracja gminna

Rola, jaką szwedzkie władze
terytorialne odgrywają w integracji
europejskiej i stosunkach transgranicznych
(dla celów informacyjnych)
Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

1962
1952
Rada Nordycka

Traktat z Helsinek:
podstawa prawna dla współpracy
pomiędzy państwami skandynawskimi
(infrastruktura prawna, kulturalna,
fizyczna i ochrona środowiska)

1977
Porozumienie skandynawskie
w sprawie współpracy
państw skandynawskich;
współpraca między gminami

Uprawnienia określone w
szczególnych aktach prawnych:
• opieka nad osobami starszymi
• opieka nad osobami
niepełnosprawnymi
• usługi socjalne
• szkoły
• opieka nad dziećmi oraz
przedszkola i żłobki
• planowanie rozwoju miast i
budowanie
• służby ratownicze
• stan środowiska
• zbieranie i utylizacja odpadów
• zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków
• porządek i bezpieczeństwo
publiczne

1980
Europejska konwencja
ramowa o współpracy
transgranicznej między
władzami terytorialnymi,
Madryt

29.8.1989

marzec 1997

Ratyfikacja Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego
(weszła w życie 1 grudnia 1989 r.)

Współpraca Subregionalna
Państw Morza Bałtyckiego
(BSSSC)
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Decentralizacja w Turcji
01/11/1922
Zniesienie Sułtanatu
|
|
23/04/1920
Ustanowione zostaje Wielkie
Zgromadzenie Narodowe Turcji

29/10/1923
01/11/1928
05/02/1937
17/02/1926
Proklamowanie Republiki Tureckiej; Kemal
Przyjęcie alfabetu łacińskiego
Przyjęcie zasady
Przyjęcie tureckiego
Atatürk zostaje Prezydentem Republiki
laicyzmu w Konstytucji
Kodeksu Cywilnego
|
|
|
|
|
|
|
|
1936
10/04/1928
24/07/1923
30/04/1924
Podpisanie Konwencji z Montreux, przywracającej zwierzchnictwo Turcji
Zmiana Konstytucji, usunięcie klauzuli
Traktat z Lozanny; niepodległość i utworzenie
Przyjęcie nowej konstytucji i
nad Cieśninami Tureckimi oraz regulującej żeglugę przez te cieśniny
mówiącej, że religią Państwa jest Islam
nowoczesnego państwa tureckiego
zniesienie sądów religijnych

Proces decentralizacji
13/06/1854:
Utworzenie
pierwszej gminy w
Stambule (organizacja
gminna wzorowana
na systemie
europejskim)

08/10/1864:
Wprowadzenie
przepisów dzielących
kraj na prowincje,
prowincje na okręgi i
okręgi na wsie

1924:
Ustawa nr 442
(Prawo o wsiach)
ustanowiło
osobowość
prawną

1913:
Ustawa
o ogólnej
administracji
Prowincji

09/07/1961:
Przyjęcie nowej
konstytucji określającej
zasadę decentralizacji. W
art. 115 mowa jest o
władzach lokalnych oraz o
ich różnych kategoriach
(prowincje, gminy i wsie)
wymienionych w
art. 116

03/04/1930:
Ustawa o
gminach nr 1580,
wciąż obowiązująca,
zreorganizowała i
unowocześniła gminną
administrację (ustawa o
tworzeniu zwykłych
gmin)

1946
Przejście na system
wielopartyjny
|
|
24/10/1945
Turcja zostaje członkiem
założycielem ONZ

07/1984:
Ustawa nr 3030
określająca podstawy
dla reorganizacji głównych
miast i ustanawiająca
dwuszczeblowe gminy
metropolitalne, obejmujące
zarówno podgminy
(szczebel niższy) i gminy
metropolitalne (szczebel
wyższy)

1987:
Ustawa o
specjalnej
administracji
prowincji

10/02/1952
Członkostwo
w NATO
|

|
13/04/1950
Turcja dołącza do
Rady Europy

1993:
Zmiana
konstytucyjna
znosząca monopol
państwa w mediach
audiowizualnych

|
27/05/1960
Wojskowy zamach stanu

07/1995:
Zmiana art. 127
Konstytucji z
1982 r. dotyczącego
lokalnych organów
administracyjnych

Szczebel
krajowy

Rząd (władza wykonawcza)
Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) (władza ustawodawcza)

Prezydent Republiki
wybiera

Składa się z 550 członków wyłanianych bezpośrednio w wyborach
powszechnych co pięć lat

wybierany przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe
Turcji, w tajnym głosowaniu za większością 2/3
członków, na jednokrotną, siedmioletnią kadencję

mianuje

Premier
powoływany przez
Prezydenta Republiki
spośród członków
Wielkiego
Zgromadzenia
Narodowego Turcji

Ministrowie
mianowani przez
Prezydenta
Republiki, na
wniosek Premiera

20/07/1974

13/07/1961
Przyjęcie nowej, bardziej
liberalnej Konstytucji
|

Wojskowy zamach stanu junty wojskowej w Atenach i jej kolaborantów na Cyprze w próbie dołączenia Cypru do
Grecji; Turcja interweniuje zgodnie z postanowieniami Traktatu Gwarancyjnego z 1960 w celu ochrony Cypryjczyków
Tureckich przed nieuchronnymi atakami i zachowania dwunarodowej niepodległości Cypru; interwencja ta osiąga
szczyt w następnych latach w formie dwóch oddzielnych administracji na Północy i na Południu Wyspy.

|
12/09/1980
Wojskowy zamach
stanu

|
12/09/1963
Podpisanie w Ankarze Umowy
Stowarzyszeniowej z EWG

03/10/2001:
Zmiany
konstytucyjne o
wzmocnienia gwarancji w
dziedzinie praw człowieka i
podstawowych swobód,
oraz ograniczające
stosowanie kary
śmierci

|
06/11/1982
Przyjęcie nowej
Konstytucji

10-12/12/1999
Rada Europejska w Helsinkach; Oficjalne uznanie
kandydatury Turcji do członkostwa w UE
|

01/01/1996
Wejście w życie Unii
Celnej UE / Turcja
|

|
14/04/1987
Turcja występuje o
członkostwo w UE

|

12-13/12/1997
Rada Europejska w Luksemburgu; Przyjęcie ogólnej
strategii dotyczącej rozszerzenia Unii Europejskiej;
odrzucenie wniosku Turcji o członkostwo w UE

01/02/2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei
|
|
17/12/2004
Potwierdzenie przez Turcję podpisania protokołu
w sprawie przyjęcia Porozumienia z Ankary

listopad
2001:
Przyjęcie nowego
Kodeksu
Cywilnego

Zadania

Sąd Konstytucyjny
Składa się z 11 członków
i 4 członków zastępczych,
odpowiedzialne za
zapewnienie zgodności
całego ustawodawstwa z
Konstytucją, mianowani
przez Prezydenta Republiki

Prezes i Wiceprezes
wybierani przez członków
Sądu Konstytucyjnego,
bezwzględną większością
w tajnym głosowaniu, na
kadencję czteroletnią
podlegającą przedłużeniu

Szczebel
krajowy

Tło
historyczne

•
•
•
•

Utrzymanie porządku publicznego
Środowisko
Energia
Telekomunikacja

• Szkolnictwo
• Szpitale
• Kultura

mianuje

Gubernator (vali);
mianowany przez Radę Ministrów;
reprezentuje Państwo na szczeblu
prowincji. Stoi na czele lokalnej
administracji prowincji (il özel idaresi)

Rada Prowincji (il genel meclisi);
składa się z przedstawicieli
bezpośrednio wyłanianych w wyborach
powszechnych na kadencję pięcioletnią

Rada Wykonawcza (il daimi encümeni);
składa się z radnych wybieranych przez
radę prowincji; przewodniczy mu
Gubernator

Szczebel
regionalny

Szczebel
regionalny

81 Prowincji (il)

Okręgi (ilçe, bucak)
Naczelnik Okręgu (Kaymakam):
mianowany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych

Szczebel
lokalny

3,215 gmin (belediye)
Rada gminna
(organ podejmujący
decyzje)
(belediye meclisi);
wyłanianych w
bezpośrednich
wyborach powszechnych
na kadencję pięcioletnią

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu
integracji europejskiej i
stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Burmistrz
(belediye başkanı);
wybierany w
bezpośrednich wyborach
powszechnych na
kadencję pięcioletnią;
przewodniczy gminnej
komisji wykonawczej

16 gmin metropolitalnych (büyükşehir belediyesi) o statusie specjalnym
Gminny komitet
wykonawczy
(belediye encümeni)
(organ wykonawczy):
wybierany przez i
spośród członków rady
gminnej na jeden rok.
Przewodniczy mu
burmistrz

Są podwójnymi
strukturami
obejmującymi
zarówno gminę
metropolitalną, jak i
jej składowe gminy
dzielnicowe

21/11/1988:
Podpisanie Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego Rady
Europy (która weszła w życie w
dniu 01/04/1993)

Rada metropolitalna
(büyükşehir belediye
meclisi) (organ decyzyjny);
obejmuje Burmistrza rady
metropolitalnej,
burmistrzów gmin
dzielnicowych i 1/5
radnych gmin
dzielnicowych

Burmistrz gminy
metropolitalnej
(büyükşehir belediye
başkanı);
wyłanianych w
bezpośrednich wyborach
na kadencję pięcioletnią,
jego główną rolą jest
koordynacja między
gminami dzielnicowymi

04/02/1998:
Podpisanie Europejskiej Konwencji Ramowej
o Współpracy Transgranicznej między
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi
(znana jako „Konwencja z Madrytu” z dnia
21/05/1980) (Wejście w życie 12/10/2001).

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą Stałego Przedstawicielstwa Turcji przy Unii Europejskiej

Metropolitalny komitet
wykonawczy (büyükşehir
belediye encümen);
organ administracyjny,
składający się z
sekretarza generalnego i
naczelników wydziałów,
pod przewodnictwem
burmistrza gminy
metropolitalnej

22/12/2003:
Przyjęcie przez Komisję Europejską
programu współpracy transgranicznej
pomiędzy Grecją a Turcją,
finansowanego z inicjatywy
wspólnotowej INTERREG III.

35,128 wsi (Köy) lub gmin wiejskich
Naczelnik Wsi (Muhtar);
rządzi wsią i jest
wybierany przez jej
mieszkańców na
kadencję pięcioletnią

Rada starszych
(ihtiyar meclisi);
wybierana przez
mieszkańców wsi na pięć
lat i stanowi komitet
wykonawczy wsi

31/03/2003:
Podpisanie Wspólnego Dokumentu
Programowego dotyczącego
współpracy transgranicznej pomiędzy
Turcją a Bułgarią.

Rada wsi (köy derneği);
składa się ze wszystkich
mieszkańców
posiadających prawo
głosu (w wieku powyżej
18 lat)

•
•
•
•
•
•

Utrzymanie porządku publicznego
Gospodarka wodna i uzdatnianie wody
Drogi
Rozwój gospodarczy
Zdrowie
Szpitale

• Kultura
• Bezpieczeństwo
• Polityka zagraniczna

Zadania gmin

Szczebel
lokalny

Okręgi stanowią zdecentralizowaną
administrację państwa

Zadania administracyjne władz regionalnych

• Rejestr urodzin,
ślubów i zgonów,
wydawanie
dokumentów
administracyjnych
• Prawo i porządek
• Rejestr katastralny

• Planowanie
przestrzenne
• Gospodarka odpadami
• Środowisko
• Gospodarka wodna i
uzdatnianie wody
• Ogrzewanie

•
•
•
•
•
•

Oświetlenie
Roboty publiczne
Drogi
Transport miejski
Cmentarze
Budownictwo
mieszkaniowe

•
•
•
•
•

Rozwój gospodarczy
Szkolnictwo
Zdrowie
Opieka społeczna
Kultura

Decentralizacja na Węgrzech
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Decentralizacja na Węgrzech
Tło
historyczne

21 marca 1921
1920-1944
Rządy autorytarne pod przewodnictwem Béla Kun proklamuje Węgierską
Republikę Rad
kontradmirała Miklós’a Horthy’ego
16 listopada 1918
Ustanowienie
Republiki Węgier

4 czerwca 1920
Podpisanie Traktatu w Trianon;
Węgry tracą dwie trzecie swojego
terytorium i trzy czwarte ludności

marzec 1939
Ruś Podkarpacka (obecnie
Ukraina) powraca do Węgier

kwiecień 1941
Ponowne zajęcie obszaru
trójkąta Bácska-Muraköz-Baranya
(obecnie Serbia)

jesień 1938
30 sierpień 1940
Układ monachijski i pierwszy arbitraż
Drugi arbitraż wiedeński: Węgry
wiedeński: Węgry odzyskują
odzyskują północny Siedmiogród
południową Słowację

1944-45
Armia Radziecka
okupuje Węgry

18 sierpnia 1949
10 lutego 1947
Przyjęcie nowej Radzieckiej
Traktat Paryski: Węgry
odzyskują granice z 1920 r. Konstytucji; Węgry Republiką Ludową

1 lutego 1946
Proklamowanie
Republiki Węgierskiej

19 marca 1944
Zajęcie Węgier
przez Niemcy

1949- 1953
Totalitarne rządy stalinowskie
Mátyás’a Rákosi’ego

4 lipca 1953
Imre Nagy, nowy szef rządu,
popiera destalinizację

20 października 1949
Proklamowanie
Republiki Ludowej

14 grudnia 1955
Węgry członkiem
ONZ

Proces decentralizacji
1990

październik 1989
Daleko idące poprawki
do Konstytucji z 1949 r.,
obejmujące uzgodnienia w
sprawie władz
terytorialnych

23 października 1989
Proklamowanie
III Republiki Węgierskiej

1994
Partner stowarzyszony
Unii Zachodnioeuropejskiej

12 marca 1999
Węgry zostają
członkiem NATO

12 kwietnia 2003
4 sierpnia 2000
Referendum w sprawie przystąpienia
Ferenc Mádl
Prezydentem Republiki do UE (83,76% głosów „za”)

23 marca 1999
Członek stowarzyszony Unii
Zachodnioeuropejskiej

1 lutego 2003
Wejście w życie
Traktatu z Nicei

1 maja 2004
Przystępienie Węgier
do Unii Europejskiej

16/17 kwietnia 2003
29 października 2004
Podpisanie Traktatu
Podpisanie Traktatu ustanawiającego
o Przystąpieniu w Atenach
Konstytucję dla Europy

Obowiązki

ustawa
XLI z 1999 r.
Zmiany w ustawie o
planowaniu regionalnym i rozwoju
regionalnym: Komitaty są zobligowane
do utworzenia siedmiu większych
regionów administracyjnych. Istotne
kompetencje Rad Rozwoju
Regionalnego. Istotne znaczenie
przedstawicieli centralnej
administracji

Ustawa o planowaniu
regionalnym i rozwoju regionalnym:
Komitaty mogą decydować o łączeniu
się w większe regiony, którymi zarządzać
będzie Rada Rozwoju Regionalnego,
składająca się z przedstawicieli
administracji rządowej szczebla
centralnego i lokalnego

Zmiana ustawy 65/1990,
bezpośrednie wybory
burmistrzów, istotne kompetencje
komitatów i ustanowienie Biur
Administracji Publicznej

6 listopada 1990
Węgry zostają członkiem
Rady Europy

25 czerwca 1973
1989
1990
16 grudnia 1991
Węgry członkiem-założycielem Zmiana Konstytucji Komuniści dobrowolnie oddają
Podpisanie Umowy o
OBWE
z 1949 r.
władzę; wycofanie wojsk radzieckich Stowarzyszeniu Węgier z UE

ustawa
XXI z 1996 r.

ustawa
LXII z 1994 r.

Ustawa nr 64
(ustawa LXIV z 1990 r.) o
wyborze burmistrzów i
przedstawicieli samorządu
lokalnego; Ustawa nr 65
(ustawa LXV z 1990 r.) o
władzach

4 listopada 1956
Rewolucja węgierska stłumiona
przez czołgi radzieckie

Szczebel
krajowy

Odpowiedzialność za ustawodawstwo krajowe we wszystkich dziedzinach. Parlament określa status
prawny, zadania i funkcje, gwarancje działania, środki finansowe i podstawowe ekonomiczne zasady
zarządzania władz terytorialnych, łącznie ze statusem prawnym ich przedstawicieli, zasadami
rządzącymi ich wyborem, prawami i obowiązkami.

Szczebel
regionalny

• Polityka rozwoju regionalnego
• Zarządzanie funduszami wspólnotowymi

Szczebel
krajowy

Wybiera

Zgromadzenie Narodowe (Országgyülés) (organ ustawodawczy)

Prezydent Republiki
Parlament wybiera
Prezydenta Republiki

386 członków wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach
powszechnych, bezpośrednich w tajnym głosowaniu. 176 członków wybiera się
z jednomandatowych okręgów wyborczych zaś pozostałych 210 z 20
regionalnych list wyborczych oraz z krajowej listy uzupełniającej składającej
się z partii, które utworzyły przynajmniej siedem list regionalnych (152
mandaty można uzyskać z regionalnych list wyborczych, zaś 58 z listy
uzupełniającej. W 2004 r. do Zgromadzenia Narodowego wybrano 140
kandydatów z regionalnych list wyborczych i 70 kandydatów z listy
uzupełniającej

Szczebel
regionalny

(organ sądowniczy)
Premier
wybierany przez Parlament na wniosek
Prezydenta Republiki zwykłą większością głosów
Ministerstwa
ministrowie mianowani i odwoływani przez
Prezydenta Republiki na wniosek Premiera

Wybiera

Przewodniczący (marszałek)
wybierany przez członków Parlamentu w tajnym głosowaniu

7 regionów administracyjnych

Organy zdecentralizowanej administracji państwowej

Regiony odpowiadają jednostkom
NUTS-2. Kieruje nimi Rada Rozwoju
Regionalnego, w której skład wchodzą
przedstawiciele centralnej i lokalnej
administracji rządowej

Organy administracyjne, w liczbie około 30, podlegają wyższemu
szczeblowi administracji i korzystają z władzy w sposób niezależny
od władz komitatów i gmin. Ponoszą odpowiedzialność za
zajmowanie się tymi sprawami administracyjnymi, które nie zostały
objęte zakresem właściwości władz terytorialnych

or
monit
PAOs

a n d su

za

Sąd Konstytucyjny

Rząd (organ wykonawczy)

wybierany na pięcioletnią kadencję przez Parlament w tajnym
głosowaniu większością dwóch trzecich głosów; może zostać
wybrany jeden raz na ponowną kadencję

ść
ej
lno ow
zia ństw
d
e
wi ji pa
c
po
od istra
ą
i
n
n mi
d
e
śr
ad
zpo ny
be orga
i
s
ne
no
po zowa
i
ąd
Rz ntral
ce
zde

składający się z 11 członków
wybieranych przez Parlament na
dziewięcioletnią kadencję
większością dwóch trzecich głosów,
odpowiada za orzekanie w sprawie
zgodności ustawodawstwa z
Konstytucją

Minister Spraw Wewnętrznych powołuje szefów
urzędów administracji publicznej, kieruje
ich działaniami i nadzoruje je

Urzędy administracji publicznej

Zadaniem utworzonych w 1994 r. biur jest:
- zapewnienie zgodności działalności władz lokalnych z przepisami prawa
- nadzorowanie, w koniecznych przypadkach, zarządzania finansowego władz lokalnych,
- koordynowanie działań innych organów zdecentralizowanej administracji państwowej
- zapewnianie wsparcia technicznego władzom lokalnym

pervis

d
ties an
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s
Urzędy administracji publicznej kontrolują i nadzorują komitaty i gminy

Szczebel
lokalny

Obowiązki na szczeblu komitatu (megyék)
Zadania ustawowe:
•
•
•
•

Planowanie przestrzenne
Kwestie dotyczące środowiska
Ustanowienie przestrzennych systemów informacji
Promocja turystyki

Szczebel
lokalny

Inne zadania mogą zostać przekazane komitatom
19 komitatów (megyék)

"Miasta na prawach komitatów"

Rada komitacka

Przewodniczący rady

(organ decyzyjny); wybierana na
czteroletnią kadencję w bezpośrednich
wyborach proporcjonalnych

(organ wykonawczy);
wybierany na czteroletnią
kadencję spośród członków
rady komitackiej

Rola odgrywana przez władze terytorialne
w promowaniu integracji europejskiej
i stosunków transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

Wszystkie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50,000 mogą
ogłosić, że posiadają status komitatu. W takim przypadku, w
ramach nowopowstałej struktury połączona zostaje
odpowiedzialność za wykonywanie zadań gminy i komitatu i
możliwe jest tworzenie okręgów

3,169 gmin, obejmujących 233 miast i 2889 wsi, 23 miasta na prawach komitatu i stolicę
Budapeszt (status specjalny), która obejmuje 23 okręgi

Rada gminy(organ decyzyjny)

Burmistrz (organ wykonawczy) (Polgármester)

Obowiązki na szczeblu gminy

wybierana na czteroletnią kadencję na zasadzie
reprezentacji proporcjonalnej w gminach o liczbie
mieszkańców poniżej 10 tysięcy i według ordynacji
mieszanej (połowa z okręgów jednomandatowych i
połowa z listy) w przypadku gdy liczba mieszkańców
przekracza 10 tysięcy, rada gminy określa ogólny
kierunek lokalnego zarządzania oraz strukturę i
organizację gmin

wybierany na czteroletnią kadencję w wyborach
bezpośrednich w gminach o liczbie mieszkańców
poniżej 10 tysięcy i przez radę gminy w
przypadku, gdy liczba mieszkańców przekracza 10
tysięcy, funkcja burmistrza polega na realizacji
decyzji rady i na ponoszeniu odpowiedzialności za
kierunek politycznej i administracyjnej
działalności gminy

Gminy posiadają osobowość prawną, mogą wydawać zarządzenia i posiadają swobodę kierowania
sprawami publicznymi na szczeblu lokalnym
• Urząd stanu cywilnego
• Budownictwo mieszkaniowe
• Porządek publiczny
• Infrastruktura komunalna
• Rejestr gruntów
• Transport gminny (drogowy i rzeczny)
• Rozwój lokalny
• Planowanie przestrzenne
• Woda i ścieki
• Edukacja (żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe)
• Wywóz odpadów
• Zdrowie (ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej)
• Kontakty z dostawcami
• Sport
• Zarządzanie terenami publicznymi
• Kultura
• Cmentarze
• Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych
• Gaszenie pożarów i zapobieganie
pożarom
• Transport miejski

6 kwietnia 1992

19 marca 1995

Podpisanie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Rada
Europy) (wejście w życie 1 lipca 2004 r.)
Podpisanie Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy
transgranicznej pomiędzy wspólnotami i władzami terytorialnymi
(Rada Europy) (wejście w życie 22 czerwca 1994 r.)

Podpisanie Traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach i przyjaznej
współpracy z Republiką Słowacką gwarantujący nienaruszalność
granic pomiędzy dwoma państwami i prawa 600 tysięcy Węgrów
zamieszkujących terytorium Słowacji.
(Węgry podpisały już tzw. „Traktaty o stosunkach dobrosąsiedzkich i
przyjaznej współpracy” z Ukrainą, Rumunią i Polską)

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Decentralizacja we Włoszech

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 15
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja we Włoszech
1948
Wejście w życie
Konstytucji Włoch

Tło
historyczne

1949
Wstąpienie Włoch
do NATO

1955
Wstąpienie
Włoch do ONZ

1957
Podpisanie w Rzymie Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej. Włochy są członkiem-założycielem

1970
Porozumienie między Włochami a Austrią
w sprawie Alto Adige (Górnej Adygi).

1946
1951
1968-1983
Referendum instytucjonalne: zniesienie monarchii, ustanowienie
Podpisanie Traktatu ustanawiającego Europejską
Strategia napięcia, akcje terrorystyczne skrajnie lewicowych
Republiki Włoskiej i wybór zgromadzenia konstytucyjnego
Wspólnotę Węgla i Stali. Włochy są członkiem-założycielem organizacji i masowe mordy skrajnie prawicowych organizacji

Proces decentralizacji
1944
Tekst
jednolity
przepisów
dotyczących
sposobu
organizacji
samorządów
lokalnych

1945-1946
Utworzenie
regionu
autono-micznego
Valle d’Aosta i
zatwierdzenie
specjalnych
praw Sycylii

1948
Ustanowienie,
wraz z wejściem w życie
Konstytucji, 14 regionów
posiadających prawa
zwykłe o uprawnieniach
ustawodawczych
wdrażających lub
podzielnych, które zaczną
funkcjonować dopiero od
1970 r. i pięciu regionów
posiadających prawa
specjalne

1948
1953
Zatwierdzenie
Ustawa
statutu czterech
nr 62/1953
regionów posiadających zawierająca przepisy
prawa specjalne: Sycylii, prawne do Konstytucji
Sardynii, Valle d’Aosta i
i przepisy regulujące
Trentino Alto Adige
funkcjonowanie
(Trydentu-Górnej
regionalnych jednostek
Adygi), poprzez
administracyjnych w
przepisy konstytucyjne.
regionach
Regiony te zaczynają
posiadających prawa
od razu
zwykłe
funkcjonować

1963
Uznanie specjalnych
praw regionu Friuli-Venezia
Giulia (Friuli-Wenecja Julijska) (w
statucie ratyfikowane zostają równość
praw i traktowania wszystkich obywateli
oraz ochrona charakterystycznych cech
etnicznych i kulturalnych grup językowych,
posługujących się dialektem z Friuli,
językami słoweńskim i niemieckim)
Ustanowienie Molise piętnastym
regionem o prawach zwykłych

szczebel
krajowy

1978
1984
Porwanie i zabójstwo przewodniczącego Partii
Podpisanie nowego konkordatu pomiędzy
Stolicą Apostolską a Republiką Włoch Chrześcijańsko-Demokratycznej, premiera Aldo Moro
1990
Ustawa
1972 i 1977
nr 142/1990 uznająca
Przeniesienie
ustawową autonomię
uprawnień
samorządów lokalnych i
administrawprowadzająca nowy
cyjnych na
podział uprawnień,
rzecz regionów
ustanowienie obszarów
o prawach
metropolitalnych i
zwykłych i na
przewidywanych miast
rzecz
metropolitalnych oraz
samorządów odejście od kontroli a priori
lokalnych
działalności samorządów
lokalnych

1971
Ustawa nr 1102/1971 ustanawiająca wspólnoty
górskie
Parlament Włoski zatwierdza nowy statut Trydentu-Górnej
Adygi, przyznając prowincjom Trento i Bolzano szeroki zakres
uprawnień ustawodawczych należących do tej pory do regionu i
państwa. Nowy statut wprowadza następujące zmiany: ochrona nie
tylko mniejszości posługującej się językiem niemieckim, ale także
mniejszości lokalnych występujących na terytorium regionu, takich jak
mniejszość ladyńska. Podstawowe elementy systemu
autonomistycznego to dwujęzyczność i proporcjonalna
reprezentacja grup językowych na stanowiskach
państwowych oraz w dostępie do niektórych
korzyści o charakterze socjalnym

Parlament oraz przedstawiciele radnych
regionalnych wybierają prezydenta Republiki

Kompetencje

szczebel
regionalny

1968
1970
Ustawa nr Pierwsze
108/1968 wybory do
ustanawiają
Rad
ca system Regionalwyborów
nych w 15
Rad
regionach o
Regionalprawach
nych w
zwykłych
regionach o
prawach
zwykłych

1993
Referendum na temat systemów wyborczych do Sejmu i Senatu oraz późniejsze zatwierdzenie przepisów prawnych
reformujących system wyborczy do Sejmu (ustawa nr 277/93) i Senatu (ustawa nr 276/93) z przewagą systemu większościowego

Prezydent Republiki

1990
Ustawa
nr 241/1990
o reformie
administracji
publicznej

1993
Ustawa nr
81/1993
wprowadzająca
bezpośrednie wybory
syndyków i
przewodniczących
prowincji

Mianuje

1995
Ustawa
nr 43/1995
nowelizująca ustawę
nr 108/1968
o Radach
Regionalnych

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu z Maastricht
(Traktatu Unii Europejskiej)

1997
1997
Ustawa
Ustawa nr
nr 59/1997
127/1997
„Bassanini”
„Bassanini bis”
przekazująca
wprowadzająca
funkcje i zadania zmiany struktury i
administracyjne funkcjonowania
regionom,
samorządów
gminom i
lokalnych oraz
prowincjom oraz
upraszczająca
określająca
procedury
uprawnienia
kontrolne ich
administracyjne
działalności
państwa

Premier

1998
Dekret z mocą ustawy
nr 112/1998 zawierający podział
według dziedzin na uprawnienia
zastrzeżone dla państwa oraz uprawnienia,
które mają być przyznane regionom,
prowincjom i gminom. Ustawa nr 128/98
przyznaje również regionom o prawach
zwykłych prawo do wprowadzania w życie
dyrektyw wspólnotowych zarówno w
kwestiach leżących w zakresie ich
wyłącznych kompetencji, jak i
kompetencji wspólnych

1.5.1999
Wejście w życie
Traktatu Amsterdamskiego

1.2.2003
Wejście w życie
Traktatu Nicejskiego
29.10.2004
Podpisanie w Rzymie Traktatu
ustanawiającego Konstytucję Europejską

1999
Ustawa konstytucyjna nr 1/1999 wprowadzająca bezpośrednie wybory
przewodniczących Komisji regionów posiadających prawa zwykłe i umacniająca ustawową
autonomię regionów
Statuty regionów zwykłych nie są już zatwierdzane prawnie przez Parlament Narodowy, lecz w oparciu o
rozwiniętą procedurę regionalną. Państwo może jedynie poprzeć przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodność
statutu z prawem konstytucyjnym.
Ustawa nr 482/99 zawierająca przepisy prawne dotyczące ochrony historycznych mniejszości językowych.
Republika chroni język i kulturę mniejszości albańskiej, katalońskiej, germańskiej, greckiej, słoweńskiej oraz
chorwackiej, a także mniejszości posługujących się językami francuskim i langwedockim oraz dialektami
franko-prowansalskim i ladyńskim, a także dialektem z Friuli i dialektem sardyńskim. Ustawa ta
powstaje obok systemów dwujęzyczności i rozwiniętej ochrony mniejszości, które występują już
w statutach regionów autonomicznych Valle d’Aosta, Trydentu-Górnej Adygi oraz
Friuli-Wenecji Julijskiej

2000
Dekret z mocą
ustawy nr 267/2000;
tekst jednolity przepisów
rządzących organizacją
samorządów lokalnych.
Miasta metropolitalne
mogą być tworzone
wewnątrz okręgów
metropolitalnych,
ustanowione zostają
wspólnoty wyspiarskie i
wspólnoty
archipelagów

2001
Ustawa
konstytucyjna nr 2/2001
nadająca również regionom
o prawach specjalnych prawo
do powszechnych,
bezpośrednich wyborów
przewodniczących regionów i
poszerzająca ustawową
autonomię
Valle d'Aosta i prowincja
autonomiczna Bolzano
zachowują dotychczasowy
system wyborczy

2001
Ustawa konstytucyjna nr 3/2001 „dokonująca rewizji
rozdziału V Konstytucji”, przyznającego ustawowe uprawnienia
konstytucyjne regionom o prawach zwykłych oraz dokonująca podziału
władzy ustawodawczej pomiędzy państwo i regiony. W wersji znowelizowanej
wyróżnia się: obszary, w których regiony mają wyłączną władzę ustawodawczą,
obszary, w których państwo ma wyłączną władzę ustawodawczą, wyszczególnione
w 17 dziedzinach, oraz obszary, w których istnieje wspólna władza ustawodawcza,
czyli regiony muszą ustanawiać prawa w zakresie podstawowych zasad
określonych przez państwo. Regionom przyznane zostaje prawo do prowadzenia
polityki zagranicznej. Prowincje autonomiczne Trento i Bolzano zostają
jednoznacznie uznane przez Konstytucję. Następuje zmniejszenie różnic
między regionami o prawach zwykłych i specjalnych

2003
Ustawa nr
131/2003 „La
Loggia”
zawierająca
zalecenia
dotyczące
dostosowania
sposobu
ukształtowania
Republiki do
zmiany brzmienia
rozdziału V
Konstytucji

2004
Nowe statuty regionalne
(w trakcie wprowadzania, bądź już
przyjęte, w niektórych przypadkach
państwo zakwestionowało ich zgodność z
prawem konstytucyjnym).
Propozycja reformy konstytucyjnej, przyjęta
podczas pierwszego czytania przez obie izby i
obecnie poddawana dyskusji podczas drugiego
czytania w Senacie Republiki, określająca
między innymi formę federacyjną Senatu

2005
Nowelizacja
ustawy nr 86/89
„Ogólne zasady
udziału Włoch w
procesie
normalizacyjnym Unii
Europejskiej i ogólne
zasady rządzące
procedurami
wykonywania
zobowiązań
wspólnotowych”

Uprawnienia

Mianuje

Parlament
Senat Republiki

315 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję w
wyborach powszechnych i bezpośrednich (75% mandatów
przyznawanych w ramach systemu większościowego na
szczeblu regionalnym) (ustawa nr 276/1993); 5 senatorów
dożywotnich mianowanych przez prezydenta Republiki
(art. 59 Konstytucji) i poprzedni prezydenci Republiki.

Izba Deputowanych

Minister
Ministerstwa
spraw
wewnętrznych

Kontroluje działania rządu

15 regionów o prawach zwykłych, 5 regionów o prawach
specjalnych i 2 prowincje autonomiczne: Bolzano i Trento

Rada Regionalna

Organy regionalne to: Rada Regionalna oraz Komisja wraz z jej przewodniczącym, który jest również
przewodniczącym regionu. Rada Regionalna wykonuje uprawnienia ustawodawcze przyznane regionowi.
Komisja Regionalna jest organem wykonawczym regionu, zostaje mianowana i może zostać odwołana
przez przewodniczącego regionu, który posiada również uprawnienia do powoływania członków spoza
Rady Regionalnej. Przewodniczący regionu wybierany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych, z
zastrzeżeniem sytuacji, gdy statut regionalny postanawia inaczej, reprezentuje on region oraz uchwala
regionalne akty prawne i rozporządzenia.

Uprawnienia państwa

Rząd

Rząd musi cieszyć się zaufaniem Parlamentu

630 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję w
wyborach bezpośrednich i powszechnych (75% według
ordynacji większościowej, a 25% według ordynacji
proporcjonalnej) (ustawa nr 277/1993).

Kompetencje

Kompetencje

Regiony o prawach specjalnych

Wybierana jest według zasad zawartych w pojedynczych aktach prawnych regionu (ustawa nr 165/2004). Jeżeli nie
zostały one uchwalone, postępuje się według dawnego systemu: 80% członków Rady wybieranych jest w
wyborach bezpośrednich i powszechnych według ordynacji proporcjonalnej na podstawie list prowincjonalnych,
20% wybieranych jest w bezpośrednich i powszechnych wyborach według ordynacji większościowej na podstawie
list regionalnych (art. 1 ustawy nr 43/1995). Rada Regionalna posiada uprawnienia ustawodawcze i nadzorcze.
Przewodniczący Rady wybierany jest przez jej członków i kieruje jej pracami

oraz prowincje autonomiczne posiadają szczególne formy i warunki
autonomii, zgodnie z poszczególnymi statutami specjalnymi przyjętymi przez
ustawę konstytucyjną. W szczególności przewodniczący regionów o prawach
specjalnych mogą zasiadać w Radzie Ministrów

Mianuje

Nowy art. 177 Konstytucji nadaje państwu wyłączne uprawnienia ustawodawcze w
następujących dziedzinach:
Polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe państwa, stosunki państwa z Unią
Europejską, prawo azylu i status prawny obywateli państw nie należących do UE,
imigracja, stosunki Republiki z ugrupowaniami wyznaniowymi, obrona i siły zbrojne;
środki pieniężne, ochrona oszczędności i rynków finansowych; system podatkowy i
równomierne rozłożenie środków finansowych, organy państwa, wybory do Parlamentu
Europejskiego, porządek i organizacja administracyjna państwa, porządek publiczny i
bezpieczeństwo; obywatelstwo i stan cywilny, wymiar sprawiedliwości w obszarze prawa
karnego, cywilnego i administracyjnego, ustalenie niezbędnego poziomu realizacji praw
obywatelskich i społecznych, ogólne normy oświatowe, opieka społeczna, prawo
wyborcze, główne organy i funkcje gmin, prowincji i miast metropolitalnych, urzędy
celne, koordynacja statystyczna i informatyczna, środowisko i dobra kulturalne.
Państwo sprawuje ponadto władzę ustawodawczą wspólnie z regionami w szeregu
innych dziedzin wyszczególnionych w art. 117 (patrz akapit poniżej).

Państwu przysługuje prawo do wydawania rozporządzeń dotyczących kwestii, w których
posiada ono wyłączną władzę ustawodawczą, o ile nie przyznało tych uprawnień
regionom (art. 117 pkt 6).
W celu propagowania koordynacji pomiędzy różnymi szczeblami administracji
rządowej, ustanowione zostały następujące organy:
– Konferencja Państwo-Regiony ustanowiona na mocy dekretu premiera z dn. 12
października 1983 r.
– Stała Konferencja Państwo-Miasta i Samorządy Lokalne ustanowiona na mocy
dekretu premiera z dn. 2 lipca 1996 r.
– Wspólna Konferencja (Konferencja Państwo-Regiony + Stała Konferencja PaństwoMiasta i Samorządy Lokalne) ustanowiona dekretem z mocą ustawy nr 281/1997, z
zastosowaniem art. 9 ustawy nr 59/1997.

Uprawnienia regionów
szczebel
lokalny

104 prowincje, za wyjątkiem Aosty, gdzie administracja regionalna pełni
funkcje prowincjonalne oraz prowincji autonomicznych Trento i Bolzano
Rada Prowincji wybierana jest w wyborach
powszechnych i bezpośrednich, obecnie nadaje
tylko ogólny kierunek, jest organem decyzyjnym,
zatwierdza preliminarze budżetowe i zestawienia
bilansowe

Komisja Prowincjonalna jest
organem wykonawczym prowincji,
posiada szerokie uprawnienia do
realizacji polityki określonej przez
Radę Prowincji

Wspólnoty Górskie
utworzone zostały na mocy ustawy nr
1102/1971. Są one związkami gmin
utworzonymi pomiędzy gminami górskimi
i częściowo górskimi, także tymi, które
należą do różnych prowincji.
Przedstawiciele Rady Gmin Górskich
wybierani są przez rady gmin
partycypujących, rada tworzy oficjalny
samorząd lokalny w postaci stowarzyszenia
gmin, mianuje komisję i jej
przewodniczącego (art. 27 i 28 dekretu na
mocy ustawy nr 267/2000)

Rola odgrywana przez
władze terytorialne
w promowaniu integracji
europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

1972
Wspólnota Robocza
Regionów
Środkowoalpejskich
Niemiec, Włoch,
Austrii i Szwajcarii
(Arge-ALP),
współpraca
transgraniczna

Przewodniczący prowincji
wybierany jest w wyborach
bezpośrednich i
powszechnych.

Regiony mogą przyjmować własne statuty (art. 123 Konstytucji).

Prefektura

14 okręgów
metropolitalnych

urząd terytorialny rządu (dekret z mocą ustawy nr
29/2004) jest siedzibą przedstawicielstwa rządu na
terytorium prowincji. Prefekt odpowiada za porządek
bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie interwencji w
sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Prefekt w stolicy
regionu jest również przedstawicielem państwa w
kontaktach z systemem lokalnych samorządów. Prefekt,
piastujący urząd w Prefekturze-UTG (Urzędzie
Terytorialnym Rządu), podlega biurokratycznie
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a funkcjonalnie
związany jest z całym rządem. W Valle d’Aosta funkcje
prefekta sprawuje przewodniczący Komisji

Ustawa nr 142/1990 wprowadziła
dziewięć okręgów metropolitalnych,
których uprawnienia określa dekret
na mocy ustawy nr 267/2000. Pięć
okręgów metropolitalnych
określonych jest przez regiony o
specjalnych prawach (art. 22 dekretu
na mocy ustawy nr 267/2000).

Kompetencje

8.100 gmin
Rada Gminna
wybierana jest w wyborach
bezpośrednich i powszechnych. W
gminach o liczbie mieszkańców
poniżej 15.000 wybierana jest
według ordynacji większościowej, a
w pozostałych według ordynacji
proporcjonalnej. Posiada ona
ogólne uprawnienia i zatwierdza
budżety, jest organem decyzyjnym

1978
Wspólnota Robocza
Regionów
Wschodnioalpejskich
Włoch, Austrii, Słowenii,
Węgier, Niemiec,
Szwajcarii i Chorwacji,
współpraca w ramach
samorządności
regionalnej, planowanie
regionalne

1980
Europejska
konwencja ramowa
o współpracy
transgranicznej
między
wspólnotami i
władzami
terytorialnymi
podpisana w
Madrycie

Komisja
Gminna

Syndyk

powoływana jest
przez syndyka, który
przekazuje jej
niektóre ze swoich
uprawnień. Działa
ona zgodnie z
wytycznymi Rady
Gminnej

kwiecień 1982
Wspólnota Robocza
Regionów
Zachodnioalpejskich
Francji, Szwajcarii i
Włoch: współpraca
transgraniczna

Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

w gminach o liczbie mieszkańców równej lub poniżej 15.000,
wybierany jest według ordynacji większościowej w wyborach
bezpośrednich i powszechnych (w przypadku równej liczby
uzyskanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród
dwóch kandydatów, na których oddano największą liczbę głosów). W
gminach o liczbie mieszkańców powyżej 15.000, syndyk wybierany
jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych, w systemie
bezwzględnej większości ważnych głosów. Jeśli żaden z kandydatów
nie uzyska większości głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów
(art. 5 i 6 ustawy nr 81/1993)

1988
Zainicjowanie projektu
„Quattro motori per
l’Europa” („Cztery siły
napędowe na rzecz
Europy”): współpraca
między Lombardią,
Katalonią, BadeniąWittembergią i
regionem RodanoAlpejskim

1989
Ustawa nr 86/89 „La Pergola” w sprawie
udziału Włoch we wspólnotowym procesie
normalizacji i w sprawie procedur
określających sposób wykonywania
zobowiązań wspólnotowych poprzez Instytut
Prawa Wspólnotowego
Po raz pierwszy, lecz tylko regionom o
prawach specjalnych, przyznane zostaje prawo
realizacji zaleceń i dyrektyw wspólnotowych,
ustanowione zostaje prawo wspólnotowe

Zgodnie z art. 117 pkt 4 Konstytucji, regionom przysługuje wyłączna władza
ustawodawcza w odniesieniu do spraw, które nie zostały w sposób wyraźny
zastrzeżone jako dziedzina ustawodawcza państwa, i które nie zostały ujęte we
wspólnych uprawnieniach ustawodawczych.
W art. 117 pkt 3 wymieniono sprawy podlegające wspólnemu ustawodawstwu, w
których państwo określa jedynie podstawowe zasady:
Stosunki międzynarodowe i stosunki z Unią Europejską na szczeblu regionalnym,
handel zagraniczny, ochrona i bezpieczeństwo pracy, oświata, badania naukowe,
ochrona zdrowia, żywność, organizacja sportu, ochrona obywateli, zarządzanie
terytorium, porty i lotniska cywilne, rozwój dóbr kulturalnych i środowiskowych,
duże sieci transportu i nawigacji, energia, dodatkowa opieka społeczna, itd.
Regiony, jak również prowincje autonomiczne Trento i Bolzano, posiadają także
prawa “horyzontalne” w zakresie objętym przez ich uprawnienia, przy
jednoczesnym poszanowaniu norm proceduralnych określonych przez państwo,
któremu przysługuje prawo zastępstwa (art. 117 pkt 5):

Organ kontrolny

– udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ustanawiania wspólnotowych aktów
normatywnych
– wykonywanie i realizacja umów międzynarodowych oraz aktów prawnych Unii
Europejskiej
Na wniosek regionu lub prowincji autonomicznej w zakresie dotyczącym ich
kompetencji, rząd może wnieść apelację do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej przeciwko aktom wspólnotowym. Rząd jest zobowiązany do podjęcia
takich kroków w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez Konferencję
Państwo-Regiony bezwzględną większością głosów regionów i prowincji
autonomicznych (art. 5 ustawy nr 131/2003).
Regionom przysługuje prawo do wydawania rozporządzeń we wszystkich sprawach
nie objętych wyłączną właściwością państwa (art. 117 pkt 6 Konstytucji).
Art. 123 Konstytucji przyznaje regionom prawo do powoływania rady samorządów
lokalnych (organ doradczy).

Uprawnienia prowincji
Prowincje mają prawo do przyjmowania własnych statutów (art. 6 dekretu na mocy ustawy nr 267/2000).
Prowincje są przede wszystkim odpowiedzialne za wykonywanie zadań państwa na szczeblu zdecentralizowanym, dbają także o potrzeby organów administracji lokalnej
z zakresu wykraczającego poza gminę.
Prowincjom podlegają następujące dziedziny:
1989
Ustawa nr 86/89 „La Pergola” w sprawie
udziału Włoch we wspólnotowym procesie
normalizacji i w sprawie procedur
określających sposób wykonywania
zobowiązań wspólnotowych poprzez Instytut
Prawa Wspólnotowego
Po raz pierwszy, lecz tylko regionom o
prawach specjalnych, przyznane zostaje prawo
realizacji zaleceń i dyrektyw wspólnotowych,
ustanowione zostaje prawo wspólnotowe

1990
Utworzenie
spółki z udziałem
Skarbu Państwa
MentonVentimiglia
(Francja/Włochy):
rozwój wspólnych
inicjatyw i
współpraca
transgraniczna

11.5.1990
Ratyfikacja
Europejskiej
karty samorządu
lokalnego –
wejście
w życie
1 września 1990 r.

1994
Ustawa z dn.
22 lutego
1994 r. o
wypełnieniu
zobowiązań
wynikających
z członkostwa
Włoch w Unii
Europejskiej

31.3.1994
Dekret prezydenta
Republiki w
sprawie
wytycznych i
koordynacji
działalności
prowadzonej za
granicą przez
regiony i prowincje
autonomiczne

1996 Ustawa nr
52/1996
przyznająca
regionom
prawo do
otwierania biur
łącznikowych
przy
instytucjach
wspólnotowych

2003
Ustawa nr 131/2003
przyznająca regionom
prawo udziału w pracach
Rady Ministrów UE oraz
w komitetach i grupach
roboczych Rady oraz
Komisji. Przedstawiciel
regionów może stać na
czele delegacji
narodowych do rad

• ochrona gruntów
• ochrona środowiska
• zapobieganie klęskom
• ochrona zasobów wodnych i energetycznych
• rozwój dóbr kulturalnych
• stan dróg i transport

• ochrona fauny i flory
• parki i rezerwaty przyrody
• myślistwo i rybołówstwo śródlądowe
• służby ds. zatrudnienia
• szkolnictwo
• gromadzenie i przetwarzanie danych

• pomoc techniczno-administracyjna dla samorządów
lokalnych
• lokalny rozwój gospodarczy
• planowanie usług socjalnych i rozwoju
terytorialnego

Prowincjom przysługują także uprawnienia do regulowania przepisami sposobu organizowania i wykonywania funkcji, które zostały im przyznane (art. 117 pkt 6
Konstytucji)

Uprawnienia
Uprawnienia gminy
Gminy mogą przyjmować własne statuty (art. 6 dekretu na mocy ustawy nr 267/2000).
Funkcje administracyjne przyznawane są gminom na podstawie zasady pomocniczości (art. 118 Konstytucji), za wyjątkiem sytuacji, gdy w celu
zapewnienia ich jednolitego wykonania zostały one przyznane prowincjom, miastom metropolitalnym, regionom lub państwu.
Zgodnie z art. 13 dekretu na mocy ustawy nr 267/2000, gminy posiadają następujące zobowiązania:
1. Zobowiązania związane z usługami dla ludności (dla celów informacyjnych):
– usługi na rzecz osób indywidualnych i wspólnot
– usługi związane ze szkolnictwem (stołówki, autobusy szkolne, pomoc dla osób niepełnosprawnych)
– żłobki i przedszkola
– kultura (muzea, sale wystawowe, imprezy kulturalne, teatry)
2. Zobowiązania związane z zarządzaniem obszarem gminy (dla celów informacyjnych):
– urbanistyka i utrzymanie w dobrym stanie dróg należących do gminy
– zarządzanie transportem lokalnym
– budownictwo mieszkaniowe
– opracowywanie planów handlowych
– środowisko i gospodarka odpadkami
– policja administracyjna
– urzędowy spis gruntów i budynków
3. Zobowiązania związane ze wsparciem rozwoju gospodarczego i działalności produkcyjnej (dla celów informacyjnych):
– planowanie, programowanie i regulacja działalności komercyjnej
– tworzenie stref przemysłowych i handlowych oraz zarządzanie nimi
– planowanie, aktywizacja i zarządzanie lokalnymi usługami dla ludności
W zakresie spraw podlegających kompetencji państwa, gmina spełnia następujące funkcje administracyjne (art. 14 dekretu z mocą ustawy nr
267/2000):
– wybory
– rejestracja urodzin, ślubów i zgonów
– pobór do wojska
– statystyka
– rejestr mieszkańców
Gminom przysługują także uprawnienia do regulowania przepisami sposobu organizowania i wykonywania funkcji, które zostały im przyznane (art.
117 pkt 6 Konstytucji).
Uprawnienia wspólnot górskich:
Wspólnotom górskim powierzono rozwój stref górskich. Sprawują one własne, przyznane im funkcje, a także funkcje wspólne z gminami (art. 27 ust.
1 tekstu jednolitego ustawy nr 267/2000 i art. 7 ust. 1 ustawy nr 131/2003). Wspólnoty górskie spełniają funkcje przyznawane im na mocy ustaw, podejmują także działania specjalne mające na celu rozwój terenów górskich wyznaczone przez Unię Europejską i przez przepisy państwowe oraz regionalne (art. 28 ust. 2 tekstu jednolitego ustawy nr 267/2000). Wspólnoty górskie przyjmują wieloletnie plany działań oraz wyodrębniają instrumenty
służące do realizacji celów rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym celów przewidzianych przez Unię Europejską, państwo i region (art.28 ust. 3
tekstu jednolitego ustawy nr 267/2000).
Wspólnotom górskim przyznane są uprawnienia normatywne, co wyraża się w uprawnieniach statutowych i regulaminowych (art. 4 ust. 5 ustawy nr
131/2003).

Decentralizacja
w Zjednoczonym Królestwie

UNIA EUROPEJSKA

Komitet
Regionów
CoR-Studies I – 1/2005 – 5
Bruksela, styczeń 2005 r.

Decentralizacja w Zjednoczonym Królestwie (przed majem 1997)
1909-1910
Nadanie statusu dominium prowincjom
Indii Brytyjskich i Związkowi Południowej Afryki

1542
Ustawa o Unii pomiędzy
Anglią i Szkocją

1707
1801
Ustawa o Unii pomiędzy
Ustawa o Unii pomiędzy Wielką Brytanią
Anglią i Szkocją
i Irlandią ustanawiająca Zjednoczone Królestwo

1931
Brytyjska Wspólnota
Narodów

1922
Utworzenie Wolnego
Państwa Irlandii

6.2.1952
Królowa Elżbieta II
wstępuje na tron

1963
Ustawodawstwo
dotyczące ustroju
administracyjnego
Londynu (Ustawa o
Zarządzie Miasta Londyn)
ustanawiająca Radę
Wielkiego Londynu
oraz 32 gminy
londyńskie

1899
Ustawa o
Zarządzie Miasta
Londyn powołująca
28 miejskich rad
gminnych w Londynie
oraz Radę Miejską
Miasta Londyn

Szczebel
krajowy

1973
Ustawa o
samorządzie
lokalnym
restrukturyzująca
administrację samorządu
lokalnego w Irlandii
Północnej; ograniczenie
uprawnień
lokalnych

Szczebel
regionalny
Szczebel
pośredni
Szczebel
lokalny

Członkowie
wybierani w
bezpośrednich,
powszechnych
wyborach,
większością głosów
w jednej turze
głosowania. Zadania
lokalne podobne do
zadań rad hrabstw

pewna liczba
gmin na
obszarach
aglomeracyjnych

1979
W referendach
w Szkocji i Walii
odrzucony zostaje plan
Callaghan’a dotyczący
częściowo
autonomicznych
parlamentów w
Edynburgu i
Cardiff

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

39 (nie-aglomeracyjnych)
rad hrabstw
Radni wybierani w bezpośrednich,
powszechnych wyborach,
większością głosów w jednej turze
głosowania

36 rad
aglomeracyjnych
Członkowie
wybierani w
bezpośrednich,
powszechnych
wyborach,
większością głosów
w jednej turze
głosowania. Zadania
lokalne podobne do
zadań rad hrabstw

10.000 gmin, z
których 8000
posiada rady

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu integracji
europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)

1985
Ustawa o samorządzie
lokalnym znosząca
hrabstwa aglomeracyjne i
Radę Wielkiego Londynu;
system dwuszczeblowy
hrabstw i okręgów
zachowany na terenach
innych niż
wielkomiejskie

1992
„Podatek lokalny” częściowo oparty na
wartości nieruchomości, zastępuje pogłówne

1.11.1993
Wejście w życie Traktatu o Unii
Europejskiej (Traktat z Maastricht)
maj 1997
Tony Blair zostaje
Premierem

1992
Wielka Brytania wychodzi z Europejskiego
Systemu Walutowego

1991
Powołanie Komisji Samorządu Lokalnego.
Komisja nadzoruje proces oceny systemu
dwuszczeblowego na terenach innych niż wielkomiejskie,
podczas gdy okręgi naciskają na zniesienie hrabstw i
przyjęcie jednolitego statusu dla nich samych. Niektóre
hrabstwa (np. Avon, Humberside, Berkshire) już zostały
zniesione, niektórym miastom nadano jednolity status (np.
Bristol, Southampton), jednakże na większości
obszarów zachowano dotychczasowe podziały

1.4.1996
System
dwuszczeblowy
zostaje zastąpiony
systemem
jednoszczeblowym w
Walii i Szkocji

mianuje premiera

Rząd
Premier

mianuje

mianuje

mianuje

Minister do spraw
Walii

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

1 Rada
Wielkiego
Londynu

zniesiona w
1986 roku na
mocy Ustawy o
samorządzie
lokalnym z
1985 r.

Londyn:
32 rady gminne +
Miasto Londyn
Zadania lokalne podobne do
zadań wykonywanych przez
rady hrabstw z wyjątkiem
pewnych funkcji
strategicznych. Członkowie
wybierani w bezpośrednich,
powszechnych wyborach,
większością głosów w jednej
turze głosowania

Minister do spraw
Szkocji

mianuje

Szkocja

Walia
nadzoruje,
a następnie
monitoruje

296 rad
okręgów

1973
Ustawa o
samorządzie
lokalnym w Szkocji,
reformująca
uprawnienia i
rozszerzająca ich
zakres

listopad 1990
John Major
zostaje Premierem

Rząd odpowiada przed Parlamentem

Izba Gmin

(izba przedstawicieli)
wybierana w bezpośrednich, powszechnych
wyborach, większością głosów w jednej
turze głosowania

Anglia

zniesionych w 1986
roku na mocy Ustawy o
samorządzie lokalnym
z 1985 r.

lata 80
Prywatyzacja usług sektora publicznego,
takich jak usługi gazownicze, telekomunikacyjne,
wodociągowe, energetyczne i kolejowe

Monarcha

Minister do spraw Środowiska,
Transportu i Regionów

6 aglomeracyjnych
rad hrabstw

1975
Referendum potwierdzające członkostwo
Zjednoczonego Królestwa w EWG

związek konstytucyjny

Parlament
Izba
Lordów

1972
Ustawa o
samorządzie
lokalnym w Anglii i
Walii: system
dwuszczeblowy oparty
na radach hrabstw i
okręgów

1990
maj/czerwiec 1982
„Pogłówne” lub „podatek na cele lokalne”- podatek
Konflikt
lokalny zastępujący podatek od nieruchomości
o Falklandy

maj 1979
Margaret Thatcher
zostaje Premierem

1961
1949
Zjednoczone Królestwo De Gaulle wetuje wniosek Zjednoczonego
Królestwa o przystąpienie do EWG
przystępuje do NATO

Proces decentralizacji
1835
Ustawa o
gminach
miejskich
ustanawiająca
rady miejskie

1973
Zjednoczone Królestwo
przystępuje do EWG

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

8 rad hrabstw

9 rad regionalnych

Członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach, większością głosów
w jednej turze głosowania.
„Wyłączne” (polityczne)
funkcje: przygotowanie
budżetu i ustalanie stawek
podatków lokalnych; funkcje
dzielone z głównym organem
władzy wykonawczej
odpowiedzialnym za inne
dziedziny; praca w komisjach

Członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach, większością głosów w
jednej turze głosowania.
"Wyłączne" (polityczne)
funkcje: przygotowanie budżetu
i ustalanie stawek podatków
lokalnych; funkcje dzielone z
głównym organem władzy
wykonawczej odpowiedzialnym
za inne dziedziny; praca w
komisjach

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

37 rad okręgów
Członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach, większością głosów
w jednej turze głosowania.
Zadania lokalne podobne do
zadań rad hrabstw

53 rady okręgów
Członkowie wybierani w
bezpośrednich, powszechnych
wyborach, większością głosów w
jednej turze głosowania.
Zadania lokalne podobne do
zadań rad hrabstw

W obrębie okręgów: rady
wspólnoty (zniesione w 1995
roku)

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

3 rady regionalne zarządzające grupami
wysp (Orkady, Szetlandy i Hebrydy Zewnętrzne)

Tło
historyczne

1980
Europejska Konwencja
Ramowa o Współpracy
Transgranicznej pomiędzy
Wspólnotami lub Władzami
Terytorialnymi (zawarta w
Madrycie)

Irlandia
Północna

nadzoruje,
a następnie
monitoruje

26 rad okręgów
Członkowie wybierani w
bezpośrednich,
powszechnych wyborach,
większością głosów w
jednej turze głosowania.
"Wyłączne" (polityczne)
funkcje: przygotowanie
budżetu i ustalanie
stawek podatków
lokalnych, funkcje
dzielone z głównym
organem władzy
wykonawczej
odpowiedzialnym za inne
dziedziny; praca w
komisjach

1350 lokalnych rad wspólnot, ciał
wyłanianych w głosowaniu
powszechnym, które, inaczej niż w
Anglii i Walii, nie są organami
władzy lokalnej

1979
„Współpraca Północy”,
odpowiedzialna za nawiązywanie
bliższych kontaktów pomiędzy
przedsiębiorstwami handlowymi
i przemysłowymi na osi północpołudnie

Minister do spraw
Irlandii Północnej

1990
EUROCORP europejska grupa
interesów gospodarczych
(wymieniająca propozycje i
informacje na temat handlu)
pomiędzy Belgią, Holandią,
Francją, Hiszpanią i
Zjednoczonym Królestwem

1993
ECOM (Europejska Izba
Handlowa) europejska grupa
interesów gospodarczych
zajmująca się promocją
współpracy transgranicznej
pomiędzy Irlandią Północną, a
Republiką

Decentralizacja w Zjednoczonym Królestwie (po maju 1997)
Tło
historyczne

11.11.1999
Projekt ustawy o reformie
Izby Lordów

10.2.2000
Zawieszenie częściowo autonomicznego
Zgromadzenia Irlandii Północnej

czerwiec 2000
Przywrócenie częściowo autonomicznego
Zgromadzenia Irlandii Północnej

7.11.2001
Biała księga zatytułowana
„Izba Lordów – zakończenie reformy”

Zadania

1.5. 2004
Przystąpienie 10 nowych
państw do UE

1.2.2003
Wejście w życie Traktatu z Nicei

Zadania ustawodawcze rządu centralnego
1.5.1999
Wejście w życie
Traktatu z Amsterdamu

20.1.2000
Raport w sprawie
reformy Izby Lordów

maj 2001
Ponowny wybór
rządu Blair’a

4.5.2000
Ken Livingstone zostaje
Burmistrzem Londynu

14.10.2002
Dalsze zawieszenie zdecentralizowanego
rządu w Irlandii Północnej

Proces decentralizacji
11.9.1997
Referendum w
Szkocji
ustanawiające
Parlament
Szkocki

18.9.1997
Referendum w
Walii ustanawiające
Walijskie
Zgromadzenie
Narodowe

kwiecień 1998
Działania mające na
celu zażegnanie
konfliktu w Irlandii
Północnej, (Porozumienie
Wielkopiątkowe),
początek reformy
instytucji lokalnych

7.5.1998
Ustawa o
Irlandii Północnej
powołująca częściowo
autonomiczne
Zgromadzenie
Północnej
Irlandii

7.5.1998
Referendum w
Londynie
ustanawiające
Władze Wielkiego
Londynu

22.5.1998
Referendum w
sprawie
Porozumienia
Wielkopiątkowego w
Irlandii Północnej

25.5.1998
Pierwsze wybory
w Irlandii Północnej
członków częściowo
autonomicznego
zgromadzenia

6.5.1999
Wybory do
Parlamentu
Szkockiego i
Zgromadzenia
Walijskiego

4.5.2000
Wybory
Burmistrza
Londynu i wybory
do Zgromadzenia
Londyńskiego

28.7.2000
Ustawa o
samorządzie lokalnym
(Anglia i Walia) daje
radom kontrolę nad
„dobrobytem
społeczności
lokalnej”

związek konstytucyjny

Szczebel
krajowy

mianuje

Minister
do spraw Walii

Urząd Wicepremiera od 2001 r.

Szczebel
regionalny

kontroluje

Władze Wielkiego
Londynu

powołane 4 maja 2000r.;
burmistrz wybierany w
bezpośrednich,
powszechnych wyborach;
zgromadzenie składa się z
25 członków, którzy
kontrolują pracę
burmistrza, zwracają się do
niego o wyjaśnienie
decyzji, które podejmuje
oraz zatwierdzają budżet
Władz

Walijskie Zgromadzenie
Narodowe
nie posiada uprawnień do
stanowienia prawa
podstawowego; 60 członków
(20 + 40)

Szczebel
pośredni
Szczebel
lokalny

36 rady okręgów
aglomeracyjnych

(włącznie z
Wyspami Scilly)

Parlament Szkocki ma również prawo do zmian stawek wewnętrznego podatku
lokalnego (o około 3 pensy na funcie)
2. Zgromadzenie Walijskie nie ma uprawnień do stanowienia prawa podstawowego ale jest upoważnione do uchwalania przepisów wykonawczych w
tych dziedzinach, za które zwykle odpowiadał Minister do spraw Walii.
Zgromadzenie Walijskie jest odpowiedzialne za te usługi i politykę sektora
publicznego, którymi wcześniej zajmował się Minister do spraw Walii

Minister do spraw
Irlandii Północnej

Oba te kraje zajmują się typowymi zadaniami samorządu lokalnego: budownictwem mieszkaniowym, rozwojem gospodarczym, transportem, sprawami
wewnętrznymi, środowiskiem naturalnym, rolnictwem, rybołówstwem,
leśnictwem, sportem i sztuką

Radni wybierani w
bezpośrednich,
powszechnych wyborach,
większością głosów w
jednej turze głosowania

Rola odgrywana przez władze
terytorialne w promowaniu integracji
europejskiej i stosunków
transgranicznych
(dla celów informacyjnych)
Aktualna sytuacja na styczeń 2005 r., uaktualniona przez służbę analiz Komitetu Regionów za zgodą delegacji narodowej

Jeden
przewodniczący
(Pierwszy Minister)
stoi na czele organu
wykonawczego,
którego członkowie
nie mają tytułu
ministra

pod przewodnictwem "Pierwszego Ministra"
129 członków Parlamentu Szkockiego, z
których 73 jest wybieranych większością
głosów w jednej turze głosowania a 56 na
zasadzie reprezentacji proporcjonalnej;
uprawniony do stanowienia prawa
podstawowego i przepisów wykonawczych
i do zmiany stawek podatku lokalnego

Szkocki organ wykonawczy
(lub gabinet) - rząd szkocki,
na którego czele stoi szkocki
Pierwszy Minister; może
reprezentować Szkocję w
Radzie Ministrów Unii
Europejskiej

Częściowo autonomiczne
Zgromadzenie Irlandii Północnej
ustanowione na mocy Porozumienia
Wielkopiątkowego z 10 kwietnia 1998 Zgromadzenie
jest organem ustawodawczym i wykonawczym
składającym się z 108 członków. Obraduje w Belfaście

Organ wykonawczy
odpowiednik brytyjskiego Gabinetu na niższym
szczeblu, składa się z pierwszego ministra,
wiceministra i 10 ministrów (jeden minister dla
każdego z departamentów). David Trimble został
wybrany Pierwszym Ministrem 1 lipca 1998r.

kontrola
ustawodawcza
i finansowa

10 departamentów
Kompetencje

kontroluje
tylko te obszary,
za które
wciąż jest
odpowiedzialny

33 gminy
Londynu
238 rad okręgów

Irlandia Północna

Parlament Szkocki

kontrola
ustawodawcza
i finansowa

radni wybierani w bezpośrednich,
powszechnych wyborach, większością
głosów w jednej turze głosowania

Radni wybierani w
bezpośrednich,
powszechnych
wyborach, większością
głosów w jednej turze
głosowania

1. Oprócz już posiadanych przez Urząd Szkocki uprawnień, Parlament Szkocki
posiada uprawnienia do stanowienia prawa podstawowego i przepisów
wykonawczych w takich dziedzinach jak:
• służba zdrowia • edukacja • szkolenia

mianuje

Szkocja

Walia

34 rad hrabstw

47
Unitarne
Rady
Hrabstw
Środkowej
Anglii

Zadania ustawodawcze i administracyjne Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

mianuje

Minister
do spraw Szkocji

(włącznie
z Miastem
Londyn)

kontroluje
tylko te obszary,
za które
wciąż jest
odpowiedzialny

ORGAN
UNITARNY

ORGAN
UNITARNY

dla okręgu
wyborczego, w
planach od 1996;

dla okręgu
wyborczego, w
planach od 1996;

22 rady organu
unitarnego

• rynku towarów i usług
• polityki zatrudnienia
• ubezpieczeń społecznych

• polityki zagranicznej, włącznie ze stosunkami z Europą
• obrony i bezpieczeństwa państwa
• stabilności podatkowej
• systemu gospodarczego i monetarnego

kontroluje

mianuje Komitet Wykonawczy

Kompetencje

Wyłączne zadania na szczeblu centralnym dotyczą

listopad 2004
W referendum o
utworzeniu zgromadzenia
regionalnego w regionie
Północno-Wschodnim przeważająca
część uczestników wypowiedziała się
negatywnie, co zakończyło na
pewien czas politykę dotyczącą
zgromadzeń regionalnych

kontroluje

kontroluje

Izby Regionalne - kontrolują działalność
agencji rozwoju regionalnego - składają
się w 70% z radnych mianowanych przez
władze lokalne w regionie i w 30% z
"partnerów społecznych" (np.
przedstawicieli biznesu, związków
zawodowych oraz grup zajmujących się
kwestiami środowiska naturalnego)

22.07.2004
Szkic projektu o
zgromadzeniach regionalnych
określający warunki utworzenia
wybieralnych zgromadzeń
regionalnych na pozostałych obszarach
Anglii. Ma on na celu wzmocnienie
pozycji regionów angielskich poprzez
przekazanie im większej
odpowiedzialności za decyzje,
które ich dotyczą

Premier

mianuje

Regiony angielskie

Parlament zachowuje całkowitą suwerenność; sytuuje go to ponad wszelkimi instytucjami administracyjnymi, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym
Władza ustawodawcza należy wyłącznie do Parlamentu Westminsterskiego, z wyjątkiem władzy ustawodawczej przydzielonej Parlamentowi Szkockiemu

Rząd

Rząd odpowiada przed Parlamentem

Izba Gmin

Agencje Rozwoju Regionalnego
(członkowie agencji są mianowani przez
rząd przy istnieniu wymogu, iż 4 (z 15)
członków zarządu agencji powinno być
radnymi władz miejscowych z danego
regionu): pierwszy krok w kierunku
samorządu regionalnego w Anglii

18.11.2003
Ustawa o
samorządzie lokalnym
2003 (zmieniająca
Ustawę o Samorządzie
Lokalnym 2001)

Monarcha

(izba przedstawicieli)
wybierana w bezpośrednich, powszechnych wyborach,
większością głosów w jednej turze głosowania

Anglia

8.5.2003
Ustawa o Zgromadzeniach
Regionalnych ustanawiająca wybieralne
zgromadzenia regionalne w ośmiu regionach
Anglii wyszczególnionych w Ustawie o
Agencjach Rozwoju Regionalnego z 1998 r.
(z wyłączeniem Londynu); wymaga ona
pozytywnego odzewu w referendum w
każdym regionie, który ubiegać się będzie
o ustanowienie zgromadzenia
wybieralnego

29.10.2004
Podpisanie traktatu ustanawiającego
konstytucję europejską

mianuje Premiera

Parlament
Izba
Lordów

1.5.2003
Drugie wybory do
Parlamentu Szkockiego

Władze Wielkiego Londynu

3. Minister do spraw Irlandii Północnej ma prawo w każdej chwili zawiesić zdecentralizowane instytucje (por. luty 2000). Minister jest odpowiedzialny za:
– prawo i porządek
– zarządzanie narodowym systemem ubezpieczeniowym
– politykę bezpieczeństwa
– finanse
– system karny i administrację więzienną
– telekomunikację
– sprawy wewnętrzne
Częściowo autonomiczne Zgromadzenie może ustanawiać prawa dotyczące
spraw wewnętrznych, w szczególności w następujących dziedzinach:
– sprawiedliwość
– wydarzenia kulturalne
– dziedzictwo narodowe
– zdrowie
– edukacja
– administracja lokalna
– budownictwo mieszkaniowe
– ochrona cywilna i przeciwpożarowa (planowanie w sytuacjach
wyjątkowych)
– siły policyjne
– środowisko naturalne/zrównoważony rozwój
– kultura
Zgromadzenie ma także prawo rozpatrywać inne sprawy najwyższej wagi
dla mieszkańców Londynu i przedstawiać projekty burmistrzowi.

Główne obszary odpowiedzialności Władz Wielkiego Londynu są
następujące:
– planowanie strategiczne/planowanie przestrzenne
– regionalne aspekty rozwoju ekonomicznego
– transport
– zdrowie

– ochronę konsumenta

Zadania administracyjne hrabstw

– straż pożarną oraz planowanie w sytuacjach wyjątkowych

Rady hrabstw są odpowiedzialne za:
– edukację
– ruch uliczny, transport i autostrady
– opiekę społeczną
– wywóz odpadów
– biblioteki

– planowanie miast*
– muzea, parki i obiekty rekreacyjne*
– ochronę konsumenta/standardy handlowe

* zadania współdzielone

Zadania administracyjne okręgów
26 rad okręgów

32 rady organu
unitarnego

Kompetencje

Radni wybierani w bezpośrednich,
powszechnych wyborach z
wykorzystaniem systemu
jednorazowo przenoszonego głosu
wyborczego

Irlandia Północna
24.4.1998
ratyfikacja Karty
Praw Samorządu
Lokalnego (która
weszła w życie 1
sierpnia 1998)

• Północna/Południowa Rada Ministerialna: instytucja skupiająca
Ministrów Republiki oraz Irlandii Północnej w celu zajmowania się
sprawami takimi jak środowisko naturalne, transport i turystyka
• Brytyjsko-Irlandzka Konferencja Międzyrządowa: ciało to zastępuje
Radę Międzyrządową powołaną na mocy Porozumienia AngielskoIrlandzkiego z 1985 r. Jej rolą jest promocja współpracy na wszystkich
szczeblach w sprawach wspólnych dla obu krajów

Rady okręgów są odpowiedzialne za:
• budownictwo mieszkaniowe
• ochronę zdrowia w kontekście środowiska naturalnego
• środki do walki z zanieczyszczeniem środowiska
• przepisy budowlane
• spis wyborców

• wywóz odpadów
• planowanie miast*
• decydowanie o warunkach rozpatrywania podań o pozwolenie na budowę
• muzea, parki i obiekty rekreacyjne*
* zadania współdzielone

Na niektórych obszarach, zwłaszcza obszarach miejskich, za wykonywanie zadań z zakresu powyższych dziedzin odpowiedzialność ponoszą organy pojedynczego „jednolitego” szczebla samorządu lokalnego. Te jednolite rady (okręgi aglomeracyjne, gminy Londynu, „nowe jednostki”) odpowiedzialne są za
pełen zasięg usług zarówno rad hrabstw, jak i okręgów
Rady gmin (Anglia) i rady wspólnoty (Walia) są odpowiedzialne za:
• pozwolenia na budowę osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej* i głównych dróg*(prawo do bycia konsultowanymi przez radę
okręgu)
• planowanie miast*
• planowanie otwartych obiektów sportowych*, innych obiektów rekreacyjnych*, cmentarzy* i parkingów*
• konserwację oświetlenia i chodników
* zadania współdzielone z radami okręgów

Ograniczone zadania rad okręgów Irlandii Północnej
Większość zadań rad okręgów zostały przekazane dziewięciu zarządom okręgowym, których członkowie są nominowani przez Ministra do spraw
Irlandii Północnej
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