DZIAŁ III
SAMORZĄD TERYTORIALNY

CHAPTER III
LOCAL GOVERNMENT

Uwagi ogólne

General notes

1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. (na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r., Dz. U. Nr 96, poz. 603
z późn. zm.) wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są: gminy, powiaty i województwa.
Gmina jest podstawową jednostką terytorialnego
podziału kraju.
2. Władzę uchwałodawczą i funkcję kontrolną
w samorządzie miasta sprawuje wybrana w wyborach powszechnych Rada Miejska. Samorządową
władzą wykonawczą jest Prezydent Miasta, który przy pomocy Urzędu Miasta wykonuje uchwały
Rady Miejskiej oraz inne zadania zlecone – w trybie ustawy lub porozumienia – przez administrację
rządową.
3. Kadencja prezydentów, burmistrzów, wójtów
oraz rad gmin, rad miejskich na prawach powiatu
i rad powiatów trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
4. Wybory do rad gmin I kadencji odbyły się
27 maja 1990 r., II kadencji 19 czerwca 1994 r.,
III kadencji 11 października 1998 r., IV kadencji
27 października 2002 r., V kadencji 12 listopada
2006 r., VI kadencji 21 listopada 2010 r., VII kadencji 16 listopada 2014 r., VIII kadencji 21 października 2018 r.
5. Charakterystykę
demograficzno-zawodową
radnych w jednostkach samorządu terytorialnego
oparto o wyniki sprawozdawczości za rok 2018, aktualizującej dane o radnych zawarte w obwieszczeniach terytorialnych komisji wyborczych z wyborów
samorządowych w dniu 21 października 2018 r.
Grupowania radnych organów jednostek samorządu terytorialnego według grup zawodów dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

1. On 1st January 1999 (based on the act dated
24th July 1998, Journal of Laws No. 96, item 603
with later amendments) a fundamental three-tier
administrative division of the country was introduced, the entities of which are: gminas, powiats and
voivodships.
The gmina is the basic unit of the country’s territorial structure.
2. The City Council elected in a general election
is in resolution and supervisor authority in the town
local government. The local government executive
authority is the City Board, which with the help of
President of the City executed resolutions of the
Town Council and other assignments commissioned by the governmental administration with using
a procedure of law or agreement.
3. Term of presidents, mayors, village mayors as
well as gmina councils, city councils in cities with
powiat status and powiat councils lasts 4 years,
counting from the day of election.
4. The election to first term of gmina councils
took place on 27th May 1990, to second term on
19th June 1994, to third on 11th October 1998,
to fourth on 27th October 2002 and to fifth on
12th November 2006, sixth on 21st November
2010, seventh on 16th November 2014, eighth on
21st October 2018.
5. The demographic and occupational characteristic of councillors in local government units is
based on reporting results for 2018, updating information concerning councillors included in announcements of local election commissions from
the 21st October 2018 local government elections.
The grouping of councillors of organs of local
government units by groups of occupations is
made on the basis of the Polish Classification of
Occupations and Specializations for Labour Market Needs, which was introduced by a decree of the
Minister of Labour and Social Policy, dated
7th August 2014 (uniform text Journal of Laws 2018
item 227).
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LOCAL GOVERNMENT
TABL. 1 (24). RADNI RADY MIASTA POZNANIA
Stan w dniu 31 grudnia
COUNCILLORS OF POZNAŃ CITY COUNCIL
As of 31st December
WYSZCZEGÓLNIENIE

2010

2015

2017

2018

SPECIFICATION

O G Ó Ł E M TOTAL
O G Ó Ł E M..............................

37

W tym kobiety............................

9

37

37

34 T O T A L

14

13

14 Of which women

WEDŁUG WIEKU BY AGE
18–29 lat....................................

5

6

3

30–39........................................

11

14

12

12 30–39

3

16

10 40–49

12

–

4 50–59

2

6

4 60 and more

40–49........................................

4 18–29 years

13
50–59........................................

60 lat i więcej.............................

8

WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA BY EDUCATIONAL LEVEL
Wyższe......................................

33

Średnie......................................

4

37

37

–

–

WEDŁUG GRUP ZAWODÓW

a

34 Tertiary

– Secondary

BY OCCUPATIONAL GROUPSa

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy
i kierownicy.............................

–

–

–

Specjaliści.................................

29

35

37

Technicy i inny średni personel.

1

–

–

–

Pracownicy biurowi....................

1

–

–

– Clerical support workers

Pracownicy usług i sprzedawcy.

6

–

–

– Service and sales workers

Siły zbrojne................................

–

–

–

1 Armed forces occupations

8 Managers

25 Professionals

Technicians and associate
professionals

a Patrz uwagi ogólne, ust. 5 na str. 64; w podziale według grup zawodów nie uwzględniono radnych będących bezrobotnymi, niepracującymi i uczącymi się; emeryci i renciści ujmowani są według zawodu wykonywanego przed przejściem
na emeryturę lub rentę.
a See general notes, item 5 on page 64; in the division by occupational groups, data do not include unemployed, not
working and studying councillors; retirees and pensioners are classified by performed occupation before taking retirement.

