
Obszary badawcze 
– o co pytaliśmy w ankiecie:



Respondenci:



Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna?

NIE TAK

likwidacja powiatów

mobilizowanie gmin do tworzenia 
związków gmin, stymulowanie 
łączenia się gmin i przejmowania  
zadań powiatów, tworzenie związków 
gminno-powiatowych do realizacji 
zadań powiatów

Zwiększenie liczby 
województw. 
Wydzielenie dwóch 
nowych województw: 
warszawskiego i 
środkowopomorskiego



Czy należy zwiększyć finansową samodzielności samorządów?

TAK TAK TAK TAK TAK

Czy samorządy powinny mieć większe uprawnienia do nakładania 
lokalnych podatków?

NIE TAK TAK TAK TAK

TAK

NIE



Czy samorządy powinny mieć większy udział w przychodach ze wszystkich 
podatków – PIT i CIT oraz VAT?

TAK

W celu zapewnienia 
większego 
bezpieczeństwa 
finansowego 
samorządów, ochrony 
ich przed zmianami 
koniunktury 
gospodarczej, 
zróżnicujemy źródła 
podatkowych dochodów 
samorządów, zastępując 
część udziałów w CIT 
udziałami w podatku 
VAT.

(…) 
proponujemy 
CIT 
w całości dla 
samorządów 
na lokalne 
inwestycje
i rozwój 
infrastruktury.

Zwiększenie udziału 
gmin w PIT do 50,5 
proc. Zwiększenie 
udziału 
gmin w CIT do 8,04 
proc. Wprowadzenie 
symbolicznego 
udziału gmin we 
wpływach z VAT.

(…) Chcemy zwiększenia 
decentralizacji finansów 
samorządów, 
poszerzenia źródeł 
finansowania 
samorządów i oparcia ich 
na stabilnym dochodzie 
PIT, z możliwością 
kształtowania 
ograniczonej części 
stawki przez samorządy 
(…)

Motywacją do 
realizacji tego 
postulatu jest 
kwestia 
wyrównania 
kosztów 
ponoszonych 
przez samorządy 
na realizację 
zadań zleconych.



Czy wzmacniać kontrolę rady gminy nad działalnością wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta?

TAKNIE

przekazanie opozycji kierownictwa 
w komisjach rewizyjnych

rozszerzenie kompetencji komisji rewizyjnych

przyznanie radnym własnego budżetu 
na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych

obligatoryjne stworzenie biur obsługi rady 
z własnym autonomicznym budżetem

bezpośredni wpływ radnych na obsadę stanowisk 
kierowniczych w samorządowych jednostkach 
organizacyjnych

zwiększenie roli Przewodniczącego Rady Gminy 
(dopisane)



Czy należy zwiększyć odpowiedzialności samorządu w sferze ochrony 
zdrowia?

NIE NIE TAK TAK TAK

Czy należy zwiększyć odpowiedzialność  samorządu w sferze edukacji?

TAK TAK TAK TAK NIE

NIE

TAK



Czy należy do ustaw samorządowych wprowadzić przepisy 
dotyczące takich narzędzi partycypacji obywatelskiej jak:

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,

rozszerzenie katalogu spraw podlegających 
obowiązkowym konsultacjom społecznym, 
zwłaszcza o kwestie budżetu samorządu  czy 
wysokość opłat i podatków lokalnych,

wysłuchanie publiczne projektów uchwał rady 
gminy,

ustawowe uregulowanie tzw. budżetu 
partycypacyjnego?

TAK



Czy należy znieść lub obniżyć progi frekwencyjne wymagane dla 
ważności referendum lokalnego w sprawie ważnej dla danego 
samorządu (tzw. referenda merytoryczne):

BRAK 
ZDANIA

NIE NIE NIE TAK

Obowiązek referendum  w kwestiach kluczowych dla samorządu, np. 
zmian w podatkach i opłatach lokalnych czy przy sprzedaży spółek 
komunalnych, szkół, szpitali itp.?

TAK TAK NIE NIE TAK

TAK

TAK



Ocena wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w 
wyborach do rad gminy

wprowadzenie JOW 
w wyborach do rad 
gmin umacnia 
samorządność 
lokalną, a w 
szczególności 
wzmacnia związek 
radnych z 
obywatelami

zwiększają udział 
w radzie 
przedstawicieli 
wielkich partii. 
Powodują 
polaryzację

JOW-y 
doprowadziły do 
marginalizacji 
opozycji 
w wielu gminach.

duża część głosujących 
nie ma reprezentanta 
swoich poglądów. 
Postulujemy 
wprowadzenie okręgów 
3 mandatowych oraz 
systemu głosu 
przechodniego na 
wszystkich szczeblach 
władzy.

pozytywna negatywna negatywna negatywna negatywna

Czy system JOW-ów należy rozszerzyć na wybory do rad miast na prawach powiatów, rad powiatów 
i sejmików województw?

TAK NIE NIE NIE NIE

Bez 
znaczenia

NIE



Czy należy wprowadzić ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast?

NIE NIE TAK TAK TAK

Do ilu kadencji?

2 2 2

TAK

2
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