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Wstęp

Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta miasta, oddawane w Państwa ręce, to kompendium
najbardziej istotnej wiedzy o sprawach gminnych oraz roli i zadaniach wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów (dalej w tekście będziemy się posługiwać wymiennie nazwą wójt, burmistrz, prezydent
miasta, najczęściej jednak burmistrz), z którymi w praktyce spotykać się będą w codziennej pracy.
Jak wskazuje objętość tej książki (a mogłaby być jeszcze większa) jest to wiedza ogromna. I taka
musi być, bo zaiste, funkcje, rola, zadania i sposoby działania burmistrzów są przebogate. Burmi-
strz jest jednocześnie organem wykonawczym gminy i rady gminy, kierownikiem urzędu gminy
i kierownikiem urzędu stanu cywilnego, organem administracji w indywidualnych sprawach i orga-
nem podatkowym, zwierzchnikiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, organem
oświatowym i zgromadzeniem wspólników w jednoosobowych spółkach komunalnych, organiza-
torem i zarządcą całego życia publicznego i społecznego swej małej ojczyzny. W swej działalności
posługiwać się musi Kodeksem postępowania administracyjnego, Ordynacją podatkową, ustawą
o samorządzie gminnym, Prawem zamówień publicznych i dziesiątkami innych ustaw.

Dlatego zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie re-
gulacje prawne określające sfery działania burmistrzów. To przede wszystkim zagadnienia ustro-
jowe gmin – ich istota, zadania, podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest
rada gminy, a organem wykonawczym, jakim jest burmistrz, jego rola i stosunki z radą oraz apara-
tem pracowniczym. Ważną sferą aktywności burmistrza jest jego kompetencja do współtworzenia
aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Burmistrz jest
głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, zatem w Vademecum nie mo-
gło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komu-
nalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakte-
rze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spośród licznych aspektów
z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne
tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy
bodaj segment tej gospodarki).

Treść książki obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmi-
strza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne naj-
ważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne,
kontrola jego pracy i odpowiedzialność.

Za swe działania burmistrz odpowiada prawnie, społecznie i politycznie. Za wszystko, co zrobił
i czego nie zrobił, za przekroczenie uprawnień i za niedopełnienie obowiązków.
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XXVIII

Ta książka ma pomagać wójtom, burmistrzom i prezydentom wypełniać ich misję i służbę (24-go-
dzinną) w najbardziej świadomy i poprawny sposób, a jednocześnie bronić ich przed błędami, które
w tak trudnej i wieloaspektowej działalności są zawsze możliwe.

Vademecum jest obszerne i autorzy wiedzą, że przeczytanie go przez burmistrzów, przy przełado-
waniu ich kalendarzy rozlicznymi zadaniami i chronicznym braku czasu, jest zadaniem niemalże
niemożliwym. Ale mają jednocześnie i prośbę, i radę, aby książki tej nie odkładać na półkę, lecz
zostawić na swym biurku w zasięgu wzroku, aby móc sięgnąć do niej w każdej chwili niepewności,
wątpliwości czy rozważań przed podjęciem decyzji. Bo znajdą tam wiele odpowiedzi na nurtujące
ich pytania.

Tym samym zespół autorów życzy wszystkim wójtom, burmistrzom i prezydentom jak najbardziej
efektywnego korzystania z Vademecum, pozwalającego podejmować trafne decyzje i działania, na-
wet w tych sprawach, które wyglądają na nierozwiązywalne.

Zygmunt Jerzmanowski
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