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IX

Wprowadzenie

Dnia 11.1.2018 r. przyjęto ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
która miała zmienić lokalną rzeczywistość. Pod koniec 2018 r., wraz z rozpoczęciem kadencji
władz samorządowych 2018–2023, weszły w życie przepisy wprowadzone w celu, jak głosiła na-
zwa ustawy, „zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia niektórych organów publicznych”. W praktyce w pierwszej połowie 2019 r. zaczęto korzystać
z przepisów dotyczących raportów o stanie gminy, powiatu i województwa.

Niniejsza publikacja stanowi omówienie doświadczeń, które przyniosło przygotowywanie, przed-
stawianie i rozpatrywanie pierwszych raportów za rok 2018, jak również (nie)udzielanie wotum
zaufania. Analiza ma na celu diagnozę problemów prawnych, ujawnionych przez stosowanie nowej
instytucji w praktyce, jak również podejść regulacyjnych dotyczących przygotowywania raportu.
Obejmuje ona akty prawne, związane z procesem raportowania, rozstrzygnięcia nadzorcze, nie-
liczne orzecznictwo sądowe, a także treść raportów i inne czynności (zwłaszcza materialno-tech-
niczne) podejmowane przez administrację samorządową w związku z procesem raportowania.
Wyniki analizy są przedstawione w taki sposób, aby stanowiły użyteczną i praktyczną wskazówkę
dla osób, które stosują omawianą instytucję – czy to jako piastuni raportującego organu wykonaw-
czego i pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, jako radni,
czy w końcu – jako mieszkańcy biorący udział w debacie nad raportem.

Przez tytułowy raport o stanie JST należy rozumieć raporty: o stanie gminy, o stanie powiatu i o sta-
nie województwa, które wprowadzono na mocy nowelizacji przepisów tzw. ustaw samorządowych.
W głównej mierze publikacja odnosi się do raportu o stanie gminy, niemniej jednak – o ile nie za-
znaczono inaczej – przedstawione treści odnoszą się także do powiatów i województw.
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