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Wstęp 

 

Zamierzeniem niniejszej rozprawy jest przedstawienie instytucjonalnych 

podstaw i praktyki funkcjonowania organów samorządu miejskiego w Nowym Sączu 

w latach 1866–1918. Charakterystyka przepisów prawnych regulujących 

funkcjonowanie samorządu w tym okresie a także rekonstrukcja działania organów 

samorządu miasta na podstawie dokumentów archiwalnych, pozwalają 

na zrozumienie specyfiki okresu w historii samorządności Nowego Sącza  (a na tej 

podstawie również pozostałych miast Galicji), który określić można jako okres 

rozwoju i utrwalania się instytucji samorządowych.  

Mimo, iż rozprawa dotyczy przeszłości, w swym podstawowym wymiarze 

jest pracą politologiczno–ustrojoznawczą. Przyjmując charakter rekonstrukcyjno – 

analityczny, koncentruje się na instytucjonalnych aspektach funkcjonowania 

samorządu terytorialnego w okresie od 1866 r. do 1918 r. oraz na zagadnieniach 

konceptualnych, polityczno-ustrojowych  i prawno–ustrojowych z tym związanych.  

Głównym celem pracy jest charakterystyka miejskiego mechanizmu 

samorządowego w Nowym Sączu, ukazanie jego ewolucji z jednej strony na tle 

zmieniających się regulacji prawnych, z drugiej zaś na tle udokumentowanego życia 

miasta: rzeczywistości politycznej, gospodarczej, uwarunkowań społecznych 

i kulturowych jego mieszkańców. 



 6 

Omawiany w pracy okres był okresem, który wpłynął na utrwalenie się 

instytucji samorządowych oraz na dalsze ich funkcjonowanie i rozwój. Dlatego 

ważnym nurtem zamierzonej kompleksowej charakterystyki wzmiankowanego 

mechanizmu samorządowego jest ukazanie oddziaływania instytucji samorządowych 

na życie miasta oraz wpływu samorządu miejskiego na rozwój społeczno – 

gospodarczy Nowego Sącza, jaki nastąpił w omawianym okresie. 

Omawiany w pracy temat wyznaczają dość szczegółowo wytyczone daty. 

Analiza rozpoczyna się na roku 1866, kiedy to galicyjski sejm krajowy uchwalił 

ustawy samorządowe regulujące szczegółowo organizację i funkcjonowanie 

samorządu terytorialnego na poziomie gminy i powiatu. Można by zadać pytanie: 

dlaczego za punkt wyjścia rozważań nie przyjęto roku 1862, w którym chwalona 

została ogólnoaustriacka ustawa gminna obowiązująca przecież w poszczególnych 

krajach koronnych? Odpowiedzią jest zbytnia ogólnikowość jej przepisów, które 

jedynie nakreśliły zasadnicze ramy samorządności lokalnej. Dopiero na jej podstawie 

sejm krajowy Galicji uchwalił w 1866 r. ustawę zawierającą szczegółowe 

rozwiązania w zakresie organizacji samorządu gminnego i uwzględniającą, 

przynajmniej w pewnym stopniu, polskie tradycje oraz polską myśl  samorządową. 

Ustawę, na mocy której możliwe okazało się odbudowanie samorządu terytorialnego, 

którego Polacy zostali pozbawieni przez zaborcę austriackiego. W literaturze 

przedmiotu często spotykana jest opinia, że ustawą z 1866 r. przywrócono samorząd 

terytorialny w Galicji, stąd data ta została wybrana jako punkt wyjściowy analizy 

przeprowadzonej w niniejszej pracy.  

Datą graniczną przyjętą w pracy jest też rok 1918. Do tego czasu 

funkcjonował bowiem system samorządowy zbudowany w latach 60-tych XIX 

wieku. System, który mimo upływu czasu oraz toczącej się wśród polskich 

prawników i administratywistów dyskusji na temat właściwości przyjętych 

w przepisach rozwiązań, nie uległ poważniejszym zmianom. Po odzyskaniu 

niepodległości rozpoczął się natomiast żmudny proces ujednolicania pozostałych po 

okresie rozbiorowym odmiennych systemów samorządowych – temat na tyle 

szeroki, że zasługujący na odrębne opracowanie. 
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Znacząca część pracy poświęcona jest przeglądowi instytucjonalnych form 

samorządu gminnego funkcjonującego w latach 1866–1918. Analiza ta zestawiona 

jest z przedstawieniem wyników badań dokumentów archiwalnych odnoszących się 

do funkcjonowania organów samorządu terytorialnego Nowego Sącza 

w omawianym okresie, które ukazują praktyczne aspekty działania samorządu oraz 

pozwalają na określenie pozaprawnych, w tym głównie politycznych, czynników 

wpływających na funkcjonowanie instytucji samorządowych w mieście.  

Wyjaśnienia wymagają kwestie terminologiczne, głównie odnoszące się do 

nazewnictwa organów samorządowych, jakie stosowane jest w pracy, a jakie  może 

rodzić pewne wątpliwości. W pierwszej kolejności chodzi o typ gminy, jaką był 

Nowy Sącz. Otóż ustawodawstwo samorządowe rozróżniało gminy wiejskie 

i miejskie. Podział ten miał swą podstawę w szeregu szczegółowych uregulowań 

prawnych, wskazujących różnice pomiędzy tymi dwoma typami gmin. Nowy Sącz 

jako miasto był gminą miejską, dodatkowo ustawa gminna dla miast z 1889 r. 

zaliczała go wprost do 30 miast, które zostały objęte jej przepisami. Dlatego też 

wielokrotnie w pracy stosowany jest termin gmina miejska w odniesieniu do Nowego 

Sącza. Przyporządkowanie gminy do jednego z dwóch wspomnianych typów 

bezpośrednio wpływało na nazewnictwo jej organów: rada gminna w mieście 

funkcjonowała jako rada miejska, zwierzchność gminna jako magistrat, natomiast 

naczelnik gminy miejskiej zwany był  burmistrzem. Pojęcia te w odniesieniu do 

Nowego Sącza stosowane są w pracy wymiennie.  

Kilku słów wyjaśnienia wymaga również struktura rozprawy. Otóż trzon 

pracy stanowią rozdziały IV-IX, które wprost odnoszą się do jej tematu dając 

odpowiedź na pytania dotyczące organizacji i funkcjonowania organów samorządu 

miejskiego: rady miejskiej, zwierzchności (magistratu) oraz naczelnika (burmistrza). 

Poruszają również temat substratu osobowego gminy oraz jej samodzielności. 

Natomiast pierwsze trzy rozdziały stanowią część wstępną, pomocniczą. 

Charakteryzują kolejno: pojęcie samorządu terytorialnego i kształtowanie się 

samorządu w perspektywie historycznej, rozwój instytucji samorządowych 

w Nowym Sączu oraz podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 

w Galicji w okresie autonomii. Tak rozbudowana część wprowadzająca jest 

niezbędna dla prawidłowego wyjaśnienia tematu.   
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Analiza mechanizmu samorządowego miasta i gminy wymaga w pierwszej 

kolejności wyjaśnienia pojęcia samorząd terytorialny oraz przedstawienia teorii 

samorządu.  Niezbędne jest również omówienie pojęcia nowoczesnego samorządu 

terytorialnego, które używane jest w literaturze przedmiotu na określenie instytucji 

ukształtowanych pod wpływem idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej1. To właśnie 

nowoczesny samorząd stanowi punkt wyjścia rozważań podjętych w niniejszej pracy. 

Nie sposób omówić tego tematu bez przedstawienia ewolucji i procesu kształtowania 

się instytucji samorządowych, zarówno w Europie, jak i na ziemiach polskich. 

Zagadnieniom tym poświęcony jest I rozdział niniejszej pracy. 

Przedmiotem II rozdziału jest struktura i funkcjonowanie instytucji miejskich 

w Nowym Sączu do XIX wieku. Rok 1866 bowiem, kiedy to wprowadzono 

samorząd terytorialny w znaczeniu, w jakim rozumie się go dziś, poprzedzony był 

okresem długotrwałego rozwoju instytucji o charakterze samorządowym 

i parasamorządowym. Rozwój ten przerwany został działaniami władz austriackich 

mającymi na celu najpierw  ograniczenie prób udziału mieszkańców w zarządzie 

miastem, a potem likwidację wszelkich przejawów samorządności lokalnej. 

Odrodzenie instytucji samorządowych nastąpiło dopiero w okresie autonomicznym. 

W rozdziale III przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania 

organów samorządu miasta w latach 1866 – 1918. Ustrojowe prawo samorządowe 

zostało szczegółowo omówione na tle systemu prawnego Austro – Węgier.  Obok 

ustawodawstwa państwowego, szczególny nacisk położono na ustawodawstwo 

krajowe, w tym na dwie podstawowe ustawy regulujące ustrój gmin: ustawę gminną 

z dnia 12 sierpnia 1866 r., która przywróciła samorząd miejski w Nowym Sączu 

i na okres 23 lat uregulowała ustrój gmin oraz prawne ramy funkcjonowania władz 

lokalnych, a także na ustawę gminną dla miast z dnia 13 marca 1889 r., która 

wprowadziła wiele istotnych zmian w ustroju i funkcjonowaniu samorządu miast.  

                                                 

1 Pojęcia tego używają np. Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego 

państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988, s. 13 i nast., Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, 

wyd. 5, Warszawa 2006, s.1. 
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Rozdział IV odnosi się do dwóch najbardziej podstawowych elementów 

definicyjnych gminy. W tej części pracy szczególna uwaga zwrócona jest  więc na 

terytorium gminy oraz jej substrat osobowy. Szczególnie to drugie zagadnienie 

wymaga omówienia, ponieważ ówczesne odmienne rozumienie wspólnoty  

samorządowej skutkowało wyodrębnieniem kilku kategorii mieszkańców gminy 

o różnym zakresie praw i obowiązków. Przepisy odnoszące się do wyżej 

wymienionych zagadnień zostały skonfrontowane z obrazem gminy miejskiej Nowy 

Sącz, jaki jawi się w wyniku badań materiałów archiwalnych. Wśród nich 

szczególnie interesujące, bo pokazujące odmienną od dzisiejszej koncepcję 

wspólnoty samorządowej, są dokumenty dotyczące mieszkańców: zarówno 

członków gminy jak i obcych. 

Rozdział V omawia organizację rady miejskiej: jej skład oraz strukturę 

wewnętrzną. Dużo miejsca poświęcono szczególnie tym aspektom organizacji rady, 

które odróżniają się od współczesnych rozwiązań. Na uwagę zasługują więc między 

innymi zagadnienie wyborów do rady oraz charakterystyka mandatu radnego. 

Przedstawiono w tej części pracy zasady prawa wyborczego, w tym regulacje 

dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego. Podjęta została również próba 

analizy procesu przygotowania i przeprowadzania wyborów do rady gminnej. Dużo 

miejsca poświęcono statusowi prawnemu radnego: scharakteryzowano obowiązek 

przyjęcia wyboru i złożenia ślubowania, obowiązki związane z uczestnictwem 

w posiedzeniach rady miejskiej. Opisana również została rola radnego w radzie 

i jego przywileje.   

Kolejny rozdział poświęcono funkcjonowaniu rady. Przedstawiono w nim 

zadania oraz tryb działania rady gminnej. Konstrukcja rozdziału zakłada 

konfrontację przepisów prawnych regulujących organizację i zasady działania rady 

miejskiej Nowego Sącza z praktyką funkcjonowania. Obok obowiązujących w latach 

1866–1918 przepisów prawnych regulujących działanie tego organu, 

przeanalizowane zostały dokumenty archiwalne, takie jak regulaminy obrad rady 

miejskiej Nowego Sącza, okólniki, księgi uchwał i protokołów z omawianego 

okresu. Pozwoliło to na ukazanie praktyki funkcjonowania organu, na przedstawienie 

wzajemnych relacji z magistratem a także na znalezienie i zrozumienie 

pozaprawnych czynników wpływających na działanie rady miejskiej. Zachowane 
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dokumenty archiwalne pokazują bowiem charakter tychże organów w zupełnie 

innym świetle niż przepisy ustaw i innych aktów prawnych. Ukazują radę miejską na 

tle wewnętrznych podziałów, ścierania się stronnictw, działań opozycji, 

przedstawiają również wpływ jednostek na pracę całego organu. Pozwalają spojrzeć 

na omawiane zagadnienie przez pryzmat życia miasta, jego bieżących gospodarczych 

i społecznych. 

W dalszej części pracy przedmiotem rozważań jest organizacja 

i funkcjonowanie organów wykonawczych: zwierzchności miejskiej (a od wejścia 

w życie ustawy z 1889 roku - magistratu) oraz burmistrza. Rozdział VII przedstawia 

pozycję magistratu Nowego Sącza. Na tle obowiązujących przepisów prawnych 

prowadzona jest analiza zachowanych akt dokumentujących strukturę kolegialnego 

organu władzy wykonawczej, m.in. wybory zwierzchności gminnej (magistratu) 

w latach 1866–1918. Analizie poddano też zakres kompetencji magistratu, tryb 

działania tegoż organu oraz strukturę i funkcjonowanie aparatu urzędniczego. 

Odrębnie w rozdziale VIII potraktowano zagadnienie pozycji burmistrza 

w systemie organów samorządowych. Obok obowiązujących w latach 1866–1918 

przepisów prawnych regulujących działanie tego organu, zbadane zostały dokumenty 

archiwalne: okólniki, księgi protokołów z posiedzeń magistratu z omawianego 

okresu etc., co pozwoliło na uwydatnienie praktyki funkcjonowania organu oraz na 

przedstawienie wzajemnych relacji burmistrza z magistratem oraz z radą miejską. 

Wątek ustrojoznawczy wzbogacony został o rozważania nad wpływem 

pozaprawnych czynników na praktyczne funkcjonowanie burmistrza miasta. Okres 

omawiany w pracy obejmuje bowiem kadencje wybitnych burmistrzów, którzy 

dzięki swym cechom osobowościowym  mieli wielki wpływ na życie społeczności 

miejskiej i rozwój Nowego Sącza. 

Ostatni rozdział podejmuje problematykę samodzielności Nowego Sącza jako 

gminy samorządowej. Owa samodzielność zanalizowana została w trzech 

wymiarach. Kolejno poruszane są kwestie samodzielności w wykonywaniu zadań 

nałożonych na gminę, samodzielności finansowej gminy, a więc swobody w zakresie 

kształtowania wydatków z jednej strony  i źródeł ich finansowania z drugiej. 

Na koniec omówiono bodaj najważniejszy wątek w kwestii samodzielności gminy: 
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problematykę nadzoru. Rozdział zamyka więc charakterystyka organów nadzoru 

oraz przedstawienie środków nadzoru. Zagadnienia z zakresu nadzoru nad 

samorządem gminnym przedstawione zostały zarówno w świetle przepisów 

prawnych, jak również na tle konkretnych decyzji wydawanych przez organy 

nadzoru wobec działań instytucji samorządowych Nowego Sącza. 

Podstawowe znaczenie dla dysertacji mają źródła drukowane (materiały 

normatywne) oraz źródła archiwalne. Znaczna część pracy opiera się na analizie 

przepisów prawnych obowiązujących w omawianym okresie, wiążących się 

z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Z kolei jeśli chodzi o materiały 

archiwalne, to znakomita ich część znajduje się w Archiwum Państwowym 

w Nowym Sączu. Archiwum posiada m.in. akta władz i urzędów administracji 

państwowej i specjalnej, są w nim również przechowywane szczątkowe akta  

sądeckiego urzędu cyrkularnego. Fragmentarycznie zachowane akta starostwa 

powiatowego w Nowym Sączu, między innymi z okresu galicyjskiego, 

przechowywane są w Archiwum Państwowym w Krakowie. Tam również znajdują 

się tzw. Teki Antoniego Schneidra, które obejmują dokumenty dotyczące Nowego 

Sącza (5 fascykułów od nr 1157 do 1161). Najważniejszymi dla badacza są 

pozostałości aktowe wytworzone przez władze miasta Nowego Sącza. Ogromną 

wartość badawczą posiadają akta miasta Nowego Sącza z lat 1781-1945. Wśród nich 

najcenniejszymi z punktu widzenia dysertacji są niewątpliwie księgi protokołów 

i uchwał rady miejskiej z lat 1867-1916 a także protokoły z posiedzeń i księgi 

uchwał magistratu z lat 1894-1918 informujące o pracach samorządu miejskiego. 

Stanowią one podstawowe źródło wiedzy na temat ustroju i funkcjonowania 

samorządu miasta wykorzystanej w niniejszej pracy doktorskiej.   

Autorka korzystała również ze źródeł książkowych dotyczących Nowego 

Sącza. Należy zwrócić uwagę, iż miasto to, będąc jednym z najstarszych miast 

polskich, od lat budzi zainteresowania historyków, socjologów i ekonomistów. 

Jednocześnie posiada dość bogatą dokumentację swej przeszłości, co sprzyja 

badaniom nad dziejami miasta, jego rozwojem gospodarczym i społecznym. Istnieje 

wiele publikacji i prac naukowych, jednakże niewiele z nich można wykorzystać 

w przygotowywanej rozprawie doktorskiej. Ważniejszymi, z punktu widzenia tematu 

pracy, opracowaniami są prace: J. Sygańskiego Historia Nowego Sącza 
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od wstąpienia dynastii Wazów (1902), S. Morawskiego Sądecczyzna, t. I i II 

(1863/65) czy też A. Arytmiaka Z przeszłości Nowego Sącza (1772-1822) (1930).  

Miasto doczekało się też monograficznego ujęcia swojej historii w postaci 

trzytomowego wydania Dziejów Nowego Sącza pod redakcją F. Kiryka i S. Płazy. 

Liczne badania nad rozwojem gospodarczym i urbanistycznym miasta zaowocowały 

wieloma wydawnictwami, będącymi ważnym źródłem wiedzy na temat miasta.  

Istnieje jednak poważna luka w opracowaniu tematyki dotyczącej ustroju 

miasta, organizacji władz, funkcjonowania samorządu i administracji terytorialnej. 

Temat ten w opracowaniach dotyczących historii miasta bywa często pomijany bądź 

przedstawiany fragmentarycznie. Jedyną pracą omawiającą funkcjonowanie 

samorządu miejskiego Nowego Sącza w okresie objętym tematem jest praca J. Budy 

Ustrój miasta Nowego Sącza w latach 1866-1918 opublikowana w „Roczniku 

Sądeckim” w 1987, potem wydana z kilkoma nieznacznymi zmianami jako jeden 

z rozdziałów II tomu Dziejów Nowego Sącza. Praca ta skrótowo omawia 

zagadnienie, odnosząc się do wybranych przepisów prawnych. Badania nad dziejami 

samorządu miejskiego w Nowym Sączu nasuwają więc pewne trudności, które 

potęguje fakt niekompletności zasobów archiwalnych. 

Temat samorządu terytorialnego w okresie 1866–1918 podejmowany 

jest dość często w opracowaniach ogólnych dotyczących historii ustroju Polski. 

Wymienić tu należy głównie słynne wydawnictwo Historia państwa i prawa Polski 

(1981) pod redakcją J. Bardacha, w szczególności tom IV autorstwa 

K. Grzybowskiego,  jak też Historię ustroju i prawa polskiego J. Bardacha, 

B. Leśnodorskiego i M. Pietrzaka (1997). Warto wspomnieć również o pracach 

A. Korobowicza i W. Witkowskiego Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918) 

(1998) i A. Ajnenkiela, B. Leśnodorskiego i W. Rostockiego Historia ustroju Polski 

(1764-1939) (1969). 

Wielu cennych informacji na temat zasad funkcjonowania samorządu 

terytorialnego w okresie 1866 – 1918 dostarczają prace z zakresu historii 

administracji i prawa administracyjnego oraz samorządu terytorialnego, wśród nich 

opracowania autorstwa J. i D. Malców: Historia administracji nowożytnej (1996) 

i  Historia administracji i myśli administracyjnej (2003) oraz A. Błasia Studia 
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z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji (1998). Ważną pozycję 

stanowi również Historia administracji H. Izdebskiego (1997). Ustrój samorządu 

terytorialnego z kolei omawiają m.in. R. Sikorski w książce Samorząd miejski (1927) 

oraz N. Smoczyńska i S. Buczyński w swojej pracy Ustrój i zakres działania władz 

samorządowych (1925). Historię Galicji przedstawiają np. S. Kieniewicz w Historii 

Polski 1795–1918 (1996), K. Groniowski i J. Skowronek w Historii Polski 1795–

1918 (1987) oraz P. Wandycz w swojej książce Pod zaborami. Ziemie 

Rzeczypospolitej w latach 1795–1918 wydanej w 1994 roku. 

Wyżej wymienione pozycje, koncentrując się głównie na analizie rozwiązań 

prawnych,  zawierają wiele przydatnych informacji, jednakże o dużym stopniu 

ogólności. Cennym źródłem wiedzy na temat ustroju samorządowego w Galicji są 

natomiast prace, których tematyka ogranicza się do zaboru austriackiego. Wśród 

najważniejszych znajdują się opracowania autorstwa S. Grodziskiego: Historia 

ustroju społeczno–politycznego Galicji (1772-1848) (1972) i W Królestwie Galicji 

i Lodomerii  (1976) oraz K. Grzybowskiego Galicja 1848-1914. Historia ustroju 

politycznego na tle historii ustroju Austrii wydana w 1959 roku. Warto również 

wspomnieć o pracach W. Kalinki Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim 

(1898) oraz B. Winiarskiego Ustrój prawno-polityczny Galicji (1915). 

Praca, będąc politologicznym studium z zakresu ustroju samorządu 

miejskiego Nowego Sącza w zamkniętym okresie historycznym, sytuuje się na 

pograniczu kilku dyscyplin naukowych: historii ustroju, konstytucjonalizmu i prawa 

konstytucyjnego, historii administracji. Opracowanie tematu wymagało również 

czerpania z dorobku historii Polski, a w szczególności z historii społecznej 

i gospodarczej (nie sposób omówić bowiem znaczenia samorządności terytorialnej 

dla rozwoju miasta bez sięgania do tychże dziedzin nauki). Autorka, ze względu na 

specyfikę pracy, korzystała również, choć w mniejszym stopniu, z historii prawa 

oraz historii myśli politycznej. 
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 Praca, ze względu na temat, jaki podejmuje, wymaga zastosowania różnych 

metod badawczych2. W pierwszej części pracy, która poświęcona jest zagadnieniom 

ogólnym, takim jak definicje, pojęcia, historii samorządu i ustroju miasta Nowego 

Sącza, zastosowana została metoda opisowa. Podstawową metodą stosowaną 

w znaczącej części pracy była analiza instytucjonalno–prawna. Zbadane zostały 

podstawy prawne funkcjonowania instytucji samorządowych poprzez odwołanie się 

do tekstów normatywnych. Pole badań zakreślone zostało do przepisów prawnych 

odnoszących się do funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w badanym 

okresie.  

Analiza instytucjonalno–prawna dała odpowiedź na niektóre tylko pytania. 

Dlatego drugą, bardzo ważna metodą badawczą wykorzystaną w pracy była metoda 

historyczna, która pozwoliła na scharakteryzowanie genezy zjawisk z zakresu 

rozwoju samorządu terytorialnego, na zastosowanie ujęć wycinkowych. Znaczna 

część pracy oparta została na analizie archiwaliów, a to z kolei umożliwiło 

konfrontację obowiązujących w danym okresie przepisów prawnych z praktyką 

działania instytucji samorządowych. Badanie źródeł archiwalnych, takich jak: 

protokoły z posiedzeń rady miasta, akta magistratu, źródeł, afiszy czy też źródeł 

ikonograficznych (zdjęć, map) pozwoliły na przedstawienie rzeczywistych zasad 

działania organów i relacji między nimi.  

Zamysłem autorki było przedstawienie ewolucji instytucji samorządowych 

w Nowym Sączu, porównanie funkcjonowania samorządu miejskiego w okresach 

obowiązywania odmiennych regulacji prawnych normujących istotę i podstawy 

działania władz lokalnych. Dlatego też  w pracy stosowano analizę porównawczą, 

a na jej podstawie dokonano analizy systemowej. Potraktowanie samorządu jako 

systemu ułatwiło określenie wzajemnych relacji między instytucjami 

samorządowymi a otoczeniem, wzajemnych oddziaływań między samorządem 

a rzeczywistością społeczno–gospodarczą miasta.  Pozwoliło to na wyciągnięcie 

wniosków i odpowiedź na pytanie – jakie czynniki miały wpływ na rozwój 

                                                 

2 Opisując stosowane w pracy metody badawcze autorka korzystała z typologii metod badawczych 
przedstawionej przez A. Chodubskiego [w:] idem, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, 
s. 72-83. 
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i umacnianie się instytucji samorządowych w Nowym Sączu, a jakie go ograniczały. 

Z drugiej strony pozwoliło wykazać, na ile samorząd Nowego Sącza wpływał 

na życie społeczne i rozwój gospodarczy miasta.  

Na koniec pragnę podziękować mojemu promotorowi, Profesorowi 

Andrzejowi Ziębie za wsparcie, jakiego udzielał mi w każdym momencie 

przygotowywania niniejszej pracy, za poparcie wyboru tematu i przychylność 

w okresie jego opracowywania. W szczególności zaś dziękuję za cenne rady 

i wskazówki, tak merytoryczne, jak i warsztatowe, które mogłam wykorzystać 

w niniejszej dysertacji. 
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Rozdział I 

Samorząd terytorialny. Powstanie i rozwój 

nowoczesnej samorządności 

 

 

1. Pojęcie samorządu terytorialnego 

 

Pojęciu samorząd przypisać można wiele ujęć i definicji. W literaturze 

i języku potocznym często spotyka się np. użycie terminu samorząd w szerszym 

znaczeniu (socjologicznym czy politycznym). Cechę samorządności przypisuje się 

wówczas czy to grupom społecznym, czy też organom przez nie wyłonionym, nie 

biorąc pod uwagę, czy realizują funkcje administracji publicznej. Takie ujęcie można 

również czasem spotkać w ustawodawstwie różnych okresów.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest natomiast samorząd w węższym znaczeniu, 

przez jaki rozumie się tylko te grupy społeczne i ich organy, które zostały powołane 

przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach 

zdecentralizowanych. Samorząd w takim ujęciu przybiera różne postacie, a każda 

z nich wyodrębniona została na podstawie rodzaju więzi łączących członków 
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samorządu. W pracy omawiana jest ta forma samorządu, która opiera się na więzi 

terytorialnej jego członków, a więc samorząd terytorialny. 

Samorząd terytorialny powstał na bazie gminy jako najstarszej jednostki 

terytorialnej społeczeństwa. Występujące niemalże na całym świecie samorządy 

lokalne są wynikiem wielu przekształceń, a ich początków można się doszukiwać już 

w starożytności. Jednakże najwcześniejsze tzw. państwa – miasta czy też municipia 

nie miały wiele wspólnego z nowoczesną koncepcją samorządu lokalnego. Również 

niewiele wspólnego ze współcześnie rozumianą samorządnością miały 

średniowieczne samorządy stanowe, choć doszukiwać się można w niektórych ich 

elementach korzeni samorządu gminnego. Dostrzega się np. ogromną rolę, jaką 

odgrywał samorząd stanowy w relacjach między jednostką a państwem, jednakże 

trzeba pamiętać, że istniejące wówczas komuny dbały przede wszystkim o interes 

grup społecznych (stanów) a nie o interesy wspólnoty lokalnej czy też terytorialnej. 

W procesie ewolucji gmin i ich samorządów przełomowymi momentami były 

Wielka Rewolucja Francuska, a za nią upadek absolutyzmu i powstanie państw 

konstytucyjnych. W wyniku tych wydarzeń i procesów nastąpiło przekształcenie 

gminy w instytucję samorządu lokalnego. Od tego momentu wskazuje się 

na funkcjonowanie nowoczesnego samorządu terytorialnego.  

Poglądy na temat samorządności lokalnej zmieniały się w zależności 

od okresu historycznego. Wyraźnie daje się zauważyć, że u podstaw formułowania 

poszczególnych koncepcji samorządu przez badaczy stała próba odpowiedzi 

na pytania: czym jest samorząd?, z czego się wywodzi?, co stanowi jego istotę 

prawną? Jako że samorząd terytorialny był i jest związany z państwem, dlatego też 

nie sposób było w jego definiowaniu odejść od kwestii relacji z władzą centralną. 

Z obszarem styku samorządu  i państwa wiąże się najwięcej pytań, stąd też definicje 

i koncepcje samorządu terytorialnego, jakie powstawały w kolejnych stuleciach, 

koncentrują się, obok genezy samorządu, właśnie na kwestii relacji jego organów 

z organami państwa.  

Najstarsza teoria o naturalnym prawie do samorządu, zrodzona z ideologii 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej i doktryny prawa natury, należy dziś do historii. 

Teoria ta określała organizację lokalną jako starszą i wyprzedzającą historycznie 
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istnienie państwa. Gmina winna więc zajmować miejsce przed państwem i to 

państwo powinno od gminy wywodzić swoje prawa, a nie odwrotnie. Samorząd 

gminny przeciwstawiony został państwu jako czynnik od niego niezależny, 

nietykalny przez państwo. Odrzucono jakiekolwiek podporządkowanie samorządu 

państwu. Zakładano istnienie niezależnie od siebie dwu władz: lokalnej 

i państwowej, przy czym korporacje lokalne posiadać miały odrębną osobowość 

prawną, stojącą ponad porządkiem prawnym. Gmina stanowić miała instytucję 

równą państwu, państwo zaś funkcjonować miało właściwie jako federacja gmin. To 

ono miało istnieć dla gmin, a nie gminy dla państwa. Istota samorządu polegała więc 

materialnie na załatwianiu spraw niezmiennych, wynikających z natury jednostki. 

Radykalna odmianą teorii naturalistycznej była teoria uprawnień gminy 

oparta na konstrukcji władzy municypalnej  (pouvoir municipal), stworzona pod 

koniec XVIII stulecia pod wpływem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jej 

zwolennicy, wśród nich  M. d’Argeson, J. Turgot oraz J. G. Thouret występowali 

przeciwko omnipotencji administracyjnej państwa i rozrostowi systemu 

biurokratycznego. Ich koncepcja zakładała, że gminie jak podstawowej jednostce 

samorządowej należy wydzielić sferę prawną, nietykalną dla państwa. Gmina 

bowiem, będąc historycznie starszą od państwa, posiada swój niezależny byt, a to 

daje jej prawo do korzystania z zarządzania pewną sferą spraw własnych3, bez 

ingerencji z zewnątrz. Można powiedzieć innymi słowy, że posiada swoisty, 

niezbywalny i absolutny obszar praw przyrodzonych. Obszar ten istnieje niezależnie 

od pozytywnego porządku prawnego i nie jest poddany konstytutywnej decyzji 

państwa. 

Gmina, jako podstawowa i najmniejsza jednostka samorządowa 

potraktowana jest na podobieństwo swoistego organizmu porównywalnego 

z autonomiczną jednostką.  W konsekwencji zwolennicy tej opcji uznają 

rozróżnienie pomiędzy sprawami gminy, odpowiadającymi dziedzinie jej 

naturalnych, a zatem niezależnych od miejsca i czasu, uprawnień a sprawami 

                                                 

3 Owa sfera spraw własnych to właśnie pouvoir municipal. Twórcy radykalnej teorii naturalistycznej 
do sfery tej zaliczali m.in.: wybór organów, administrację majątku, a także policję miejscową 
obejmującą wówczas, poza bezpieczeństwem, także opiekę społeczną, zdrowie i oświatę.   
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wychodzącymi poza ów ściśle wytyczony zakres, podlegającymi dyskrecjonalnej 

władzy państwa. 

Teoria naturalistyczna przybrała również inny wymiar, akcentujący 

ewolucyjny wzrost niezależności gminy i reprezentującego ją samorządu. 

Tu punktem wyjścia było twierdzenie, że w sytuacji, gdy brak państwu dostatecznej 

energii, by objąć swą działalnością jakąś sferę życia społecznego, to 

w kompetencjach jego powstaje swoista enklawa, w której może się rozwinąć 

aktywność społeczna. Myśl tę prezentowali konserwatyści, znajdujący w takiej 

pozycji wobec państwa samorząd stanowy średniowiecza, samorząd lokalny Anglii 

i Stanów Zjednoczonych Ameryki, jako swego rodzaju ciała pośredniczące 

pomiędzy jednostkami a państwem. Tak ewolucyjnie kształtowane, a nie narzucone 

z góry, obszary miały gwarantować zachowanie przestrzeni wolności obywatelskich 

i swobód grupowych, jednocześnie powstrzymując rozrost państwa 

biurokratycznego. 

Również w tym przypadku gmina postrzegana jest jako wcześniejsza 

od państwa. Jak pisał A. de Tocqueville: Człowiek stworzył monarchię i republikę, 

gmina zaś zdaje się pochodzić wprost od Boga4. Jednakże obszar swobód gminnych, 

nie jest już wyznaczany w sposób aprioryczny, niezależny od rzeczywistości. 

Swobody gminne bowiem powstają niejako samorzutnie, rozwijając się tajemnie 

w na wpół barbarzyńskim społeczeństwie. Dopiero trwałe działanie praw, zwyczajów 

okoliczności, a nade wszystko czasu doprowadza do ich umocnienia5.  

Społeczności lokalne pozostają według Tocqueville’a niezależnymi 

organizmami, posiadają swoją symbolikę, tradycje, zwyczaje, mają odrębne 

środowisko oraz własne cechy ekonomiczne. To jednak nie sprawia, że otrzymują 

z zewnątrz władzę administrowania własnymi sprawami, przeciwnie, to one same 

rezygnują z części swej niezależności na korzyść administracji państwowej, 

określając tym samym zakres aktywności państwa. Dzieje się tak pod wpływem 

rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, komplikowania się stosunków 

                                                 

4 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 71. 
5 Ibidem, s. 77. 
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ekonomicznych i społecznych oraz nieuchronnego zwiększania zakresu potrzeb, 

których zaspokajania społeczność lokalna nie potrafi samodzielnie zagwarantować. 

Gminy podporządkowały się większym jednostkom właściwie tylko w dziedzinie 

spraw, które nazywamy społecznymi, tzn. w sprawach wspólnych dla wszystkich 

gmin6. Państwo ograniczać się miało do wydawania prawa, jego interpretacji, 

prowadzenia polityki zagranicznej oraz działania w imieniu całej społeczności. 

Pozostały zakres stanowił dla gminy obszar całkowitej wolności i niezależności. 

W obszarze tym obywatele mogli cieszyć się samorządem, mogli brać bezpośredni 

udział w życiu publicznym. 

Podsumowując omówione wyżej odmiany teorii naturalistycznej, należy 

wskazać, że poszukując środków, które byłyby gwarancją niezależności obywateli 

od przymusu państwa, radykałowie i konserwatyści przywoływali znaczną rolę ciał 

pośredniczących. Spośród szerokiej gamy tych ciał, obejmującej stowarzyszenia 

polityczne, Kościół, związki grup zawodowych, to właśnie samorząd społeczności 

lokalnych uważany był za najbardziej naturalny i prymarny w swej funkcji 

politycznej, ekonomicznej i edukacyjnej. 

Z krytyki teorii naturalistycznych, w drugiej połowie XIX w., zrodziło się, 

głównie na gruncie niemieckim, nowe spojrzenie na samorząd lokalny i jego istotę. 

Powstała nowa koncepcja państwowa samorządu, która za punkt wyjścia traktowała 

założenie suwerenności państwa, wykonującego swą władzę bezpośrednio przez 

swoje organy. Państwo może jednak część swojej władzy przekazać miejscowemu 

społeczeństwu, stanowiącemu odrębny podmiot prawny i wchodzącemu w stosunki 

prawne z państwem. Z tego punktu widzenia istotą samorządu jest wykonywanie 

praw zwierzchnich, odstąpionych przez państwo korporacjom samorządowym, jako 

ich własne prawo. Korporacje te zaś mają prawo ustanawiania swoich własnych 

organów. W teoriach tych samorząd jest więc skrystalizowaniem publicznego prawa 

podmiotowego, które określić można jako możliwość rozporządzania władzą 

publiczną. Natomiast uznając w jednostkach samorządowych osobowość 

publicznoprawną, należy łączyć ją z prawem do samodzielnego sprawowania 

                                                 

6 Ibidem, s. 75. 
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administracji publicznej7. Jeśli zaś chodzi o źródło prawa społeczności lokalnych 

do tworzenia samorządu, teorie państwowe zakładały, że samorząd istnieje w woli 

państwa, a gwarancją jego istnienia i funkcjonowania są konstytucje. Zgodnie z tym, 

prawo lokalnych społeczności do organizowania się w samorządy pochodzi 

od państwa a podstawą ich działania są przepisy prawa pozytywnego. 

Powyższy model, nawiązujący do liberalnych idei I. Kanta, W. Humboldta, 

R. Gneista czy R. Mohla nasuwa dwa podstawowe stwierdzenia. Po pierwsze, 

porządek prawny utożsamiany jest z aktywnością ustawodawczą państwa. 

W konsekwencji prowadzi to do dystynkcji ustaw i aktów wykonawczych organów 

egzekutywy. Tak więc z tego punktu widzenia samorząd jest możliwy wówczas, gdy 

państwo, nie wykonuje zadań publicznych za pośrednictwem własnych urzędników, 

poprzestając na ustanawianiu zasad wykonywania praw zwierzchnich i ich 

nadzorowaniu. W takiej sytuacji przeprowadzenie zadań publicznych państwo 

pozostawia niższym jednostkom takim jak gminy czy korporacje. Druga rzecz 

to założenie, że ustawy określają krąg aktywności organów administracji, w tym 

samorządów lokalnych. Samorządy jednak nie są wpisane w hierarchicznie 

uporządkowaną strukturę egzekutywy; podlegając bowiem nadzorowi, nie podlegają 

władczej kontroli ze strony rządu i jego agend. Nadzór nad ich działalnością pełnią 

niezależne sądy administracyjne, posiadające również prawo badania ważności 

rozporządzeń rządowych. Tak więc system administracji samorządowej, 

w wyznaczonym przez prawo obszarze, pozostaje niezależny od scentralizowanego 

systemu biurokratycznego. Posiada bowiem charakter osoby prawnej i podlega 

niezależnemu od rządu systemowi kontroli8. 

Koncepcję tę skrytykował później H. Kelsen, dostrzegający pewne 

niebezpieczeństwa wynikające z podziału państwa na okręgi administracyjne 

zarządzane przez kolegia wyłonione przez mieszkańców. Podkreślał on, że istnieje 

ryzyko, iż organy tych jednostek nie będą widziały najwyższego celu w legalności 

działań i tworzonych przez nie aktów. Wówczas wola całości może zostać narażona 

                                                 

7 Por. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2001, s. 168-169. 
8 Szeroko na ten temat pisze B. Szlachta, Samorząd terytorialny – modele uzasadnień, [w:] 
G. Prawelska – Skrzypek (red.), Prawne i społeczne aspekty samorządności terytorialnej, Kraków 
1991, s. 14-15. 
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na paraliżujące działanie woli cząstkowej ciał samorządowych, a to wymaga 

znalezienia mechanizmów unieważniania nielegalnych działań9.  

W oparciu o krytykę H. Kelsena, O. Stein, F. Meyer, a w Polsce J. Panejko 

i J. Staryszak, stworzyli koncepcję, która również wpisuje się w ramy teorii 

państwowych. Zgodnie z nią samorządy są wbudowanym elementem 

zhierarchizowanego systemu administracji państwowej. Traktowane są wręcz jako 

organy państwa. Państwo jest jedynym podmiotem w zakresie prawa publicznego, 

tak więc samorządy nie posiadają żadnych własnych, niezależnych od państwa praw 

publicznych. Samorządy lokalne, będąc organami państwa, w każdym momencie 

swej aktywności działają w istocie wyłącznie w jego imieniu i w jego interesie. 

W konsekwencji zatracają swą  niezależność od rządu.  

Teorie państwowe, mimo różnych modyfikacji związanych z rozwojem nauki 

o samorządzie, w swej istocie wytrzymały próbę czasu i nadal inspirują uczonych 

w rozważaniach na temat istoty samorządu. 

Analizując teoretyczne podejście do kwestii samorządności, zwraca się 

czasem uwagę na jeszcze jedną teorię – teorię polityczną10. Nie jest ona często 

omawiana, jednakże zasługuje na kilka słów objaśnienia. Koncepcja ta ma odmienne 

korzenie od dwóch poprzednich, powstała mianowicie na gruncie angielskich 

doświadczeń historycznych czerpanych z trwającego tam procesu kształtowania się 

administracji publicznej i zarządu lokalnego. Proces ten zaś nie szedł - jak 

na kontynencie – w kierunku decentralizacji, ale dekoncentracji11. 

                                                 

9 Takim mechanizmem byłyby np. biurokratyczne i autokratyczne instytucje, których celem byłoby 
realizowanie w sposób w pełni podporządkowany woli całego narodu stanowiącego prawo. 
Por. H. Kelsen, O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936, s. 94-98. 
10 O teorii politycznej wspominają np. J. Jendrośka, [w:] J. Boć, op. cit., s. 169; S. Wykrętowicz, [w:] 
idem (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, wyd. 3, Poznań 2004, s. 66-67. 
11 Decentralizacja i dekoncentracja to dwa odmienne systemy podziału administracji publicznej. 
T. Bigo pisze na ten temat: decentralizacja jest to taki system administracji, przy którym podmioty 
administracyjne mają samodzielność w stosunku do centralnej władzy i dalej: decentralizacja polega 
na uchyleniu hierarchicznego podporządkowania. Natomiast w systemie dekoncentracją zwanym nie 
może o tym być mowy. Urzędy niższe są podporządkowane wyższym, względnie najwyższym 
(tj. rządowi) w tym sensie, że akty ich nie są ani ostateczne ani samodzielne. To podporządkowanie 
wyraża się […] w podziale na stopnie. Taką budowę nazywamy hierarchią. T. Bigo, Związki 
publiczno prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 122.  
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Z tych też powodów koncepcja polityczna dopatruje się w urządzeniach 

samorządowych nie tyle rozwiązań prawnych, ile pewnej myśli politycznej. Będąc 

więc kategorią polityczną, pojęcie samorządu nie może stać się podstawą 

do wyciągania jakichkolwiek zasad ani reguł prawnych. Skoro tak, należy istoty 

samorządu dopatrywać się gdzie indziej.  Zwolennicy teorii politycznej znajdują ją 

więc w dwóch elementach:  albo w udziale społeczeństwa w administracji publicznej 

albo – znacznie częściej - w osobowym składzie organów samorządowych, 

gwarantującym niezależność od władz państwowych.  

I tak na przykład znawca tej teorii, Rudolf von Gneist, łączy samorząd 

z administracją państwową wykonywaną przy pomocy honorowych urzędników. 

Według niego niezależność hierarchiczna organów lokalnych nie jest warunkiem 

sine qua non  samorządności. O istnieniu samorządu terytorialnego świadczy zaś 

działalność w organach lokalnych niezależnych politycznie urzędników, bo tylko 

tacy mogą skutecznie działać w interesie społeczności lokalnych. Urzędnik – pisze 

R. Gneist – nie pobierający płacy i dlatego osobiście niezawisły, nie będzie stał 

na usługach stronnictw posiadających władzę i nie będzie wykonywał bez sprzeciwu 

wszystkiego, co mu poleci centralna władza12. Zmiany polityczne, jak np. zmiana 

rządu w wyniku wyborów do parlamentu, nie wpływają więc na sytuację gmin. 

Autor ilustrował swą koncepcję przykładem angielskim. Według niego tamtejsze 

rady miejskie, rady hrabstw i okręgów, uznaje się za organy samorządowe tylko 

dlatego, że składały się właśnie z urzędników honorowych, niezależnych od władzy 

centralnej, a nie dlatego, że zostały wyłonione w demokratycznych wyborach. 

Obecnie wskazuje się, że samorząd jest jedną z postaci administracji 

zdecentralizowanej. Z. Leoński do najważniejszych jego cech zalicza następujące:   

1. przepisy prawa powinny zagwarantować określonym grupom społecznym 

i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania „swoimi” 

sprawami (korporacyjny, czyli zrzeszeniowy charakter samorządu) 

                                                 

12 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 62. 
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2. grupy te uczestniczą w wykonywaniu samorządu obligatoryjnie z mocy 

ustawy (członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, a nie dobrowolnie 

z mocy własnego oświadczenia woli) 

3. grupy te i ich organy wykonują zadania należące do administracji 

publicznej, 

4. owo zarządzanie odbywa się na zasadach samodzielności 

(decentralizacji); wkraczanie w formie nadzoru w działalność samorządu 

możliwe jest wyłącznie w formach przewidzianych ustawą 

i nienaruszających owej samodzielności13. 

Współcześnie podkreśla się silny związek między samorządem a państwem, 

nie podnosi się już argumentu o naturalnych prawach gminy. Zwyciężyły koncepcje, 

w myśl których samorząd jako jedna z form decentralizacji administracji publicznej 

działa w ramach państwa i na podstawie praw przez to państwo stanowionych. 

Obecnie uznaje się, że pojęcie samorządu terytorialnego nierozerwalnie łączy się 

z wykonywaniem w sposób samodzielny i niezależny przez korporacje o charakterze 

terytorialnym, administracji publicznej w formach dla niej właściwych. Przy czym 

samorząd często ujmuje się jako część szeroko rozumianego aparatu państwowego 

uznając, że nie istnieje zasadnicza przeciwstawność podmiotów samorządowych 

z jednej strony a państwa z drugiej. W definicjach podkreśla się, że samorząd 

to forma wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o istotnych dla 

niej sprawach, w granicach prawa, działając bezpośrednio lub za pośrednictwem 

demokratycznie wybranego przedstawicielstwa. Spośród wielu definicji jako 

przykład przytoczyć można definicję E. Ochendowskiego, według którego: 

samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy 

prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego 

wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki 

umożliwiające realizacją nałożonych nań zadań14.  

                                                 

13 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 6. 
14 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2001,  s. 22. 
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Nowoczesne rozumienie samorządu bliskie jest więc teorii państwowej, 

u podstaw której leży idea udziału społeczeństwa w wykonywaniu administracji. 

Obecnie nikt nie kwestionuje prawa mieszkańców gmin do swojego samorządu, 

ale też samorząd ten nie może być postrzegany i traktowany jako antagonista 

państwa. Państwo i samorządy mają się wzajemnie uzupełniać i współistnieć ze sobą. 

Podstawy zaś funkcjonowania samorządów lokalnych powinny być gwarantowane 

w konstytucjach  oraz ustawodawstwie państwa w taki sposób, aby zapobiegać jego 

hegemonii15. 

Podsumowując warto przytoczyć jeszcze refleksję M. Stahla na temat 

współcześnie rozumianego samorządu terytorialnego: Z jednej strony, samorząd 

jest podporządkowany państwu, które decyduje o jego bycie, kształcie 

organizacyjnym, zakresie i formach działania, a z drugiej, to samo państwo 

zabezpiecza pozycję samorządu przyznając mu roszczenie o zachowanie przyznanego 

zakresu zadań i samodzielności. Konsekwencja powołania władzy samorządowej jest 

istnienie w terenie wielu samodzielnych ośrodków władzy publicznej, różnorodność 

ich sposobów działania, metod i hierarchii zaspokajania potrzeb16. Istoty 

nowoczesnego samorządu terytorialnego należy więc upatrywać w utworzeniu 

i zaakceptowaniu przez państwo wyodrębnionego systemu organów i wyposażenia 

ich w odpowiednie kompetencje władcze. 

                                                 

15 Tego rodzaju spojrzenie na samorząd terytorialny znajduje odzwierciedlenie w aktach przyjętych 
na forum międzynarodowym, w szczególności w postanowieniach Światowej Deklaracji Samorządu 
Terytorialnego uchwalonej we wrześniu 1985 r. oraz w przepisach Europejskiej Karty Samorządu 
Terytorialnego z 15 października 1985 r.  
16 Za: J. Boć (red.), op. cit., s. 169. 
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2. Kształtowanie się nowoczesnego samorządu 

terytorialnego w Europie i na ziemiach polskich 

 

J. Panejko uwypukla moment przełomowy w procesie rozwoju samorządu 

lokalnego. Według niego: zaczątki samorządu istniały bez wątpienia we wszystkich 

epokach życia państwowego, to jednak samorząd jako pojęcie prawne dopiero wtedy 

powstawał, gdy stosunek panującego w państwie absolutnym do podwładnych 

ze stosunku władzy począł zmieniać się w stosunek prawny, gdy jednostka fizyczna 

poza prawami prywatnymi, poczęła nabywać prawa publiczne, gdy w szczególności 

powstające prawo konstytucyjne i praworządne na mocy swej ustawodawczej władzy 

zorganizowało związki gminne dla swoich celów i włączyło je jako jednostki 

publicznoprawne w swój organizm. Ta chwila jest chwilą powstania instytucji 

samorządowych w znaczeniu nowożytnym17. J. Panejko wskazuje więc na upadek 

państwa feudalnego, w którym skala upodmiotowienia społeczeństwa była  

ograniczona głównie do szlachty, a za nim, na kryzys monarchii absolutnych 

i powstanie państw konstytucyjnych. 

Duży wpływ na kształtowanie się samorządu lokalnego wywarł upadek 

absolutyzmu. W systemie tym uwzględniano przed wszystkim potrzeby władzy 

państwa, a w imię jej zabezpieczenia zaniedbywano wszelkie gwarancje wolności 

indywidualnej i grupowej, także niesione przez samorządność lokalną. Między 

państwem a jednostką istniał stosunek bezpośredni, wykluczający istnienie 

jakichkolwiek instytucji pośredniczących, w tym w szczególności samorządów 

lokalnych. Nasilały się próby rozciągnięcia kontroli państwa nad życiem obywateli. 

Państwo kosztem samorządów lokalnych zaczęło otaczać opieką zdrowie obywateli, 

podejmować kontrolę nauczania i wychowania, wreszcie zaczęło wglądać w stosunki 

społeczne. Za rozrostem zadań podążała rozbudowa administracji i biurokracji, 

uszczuplając coraz to bardziej sferę swobodnego działania jednostki, jej 

                                                 

17 J. Panejko, op. cit., s. 9-10. 
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przedsiębiorczość i inicjatywy. Sfera publiczna niezależna od państwa praktycznie 

zanikła, ustępując miejsca rozrastającemu się systemowi urzędniczemu18. 

Kres temu procesowi przyniosła Wielka Rewolucja Francuska, w wyniku 

której  obalono ustrój absolutystyczny. Rewolucja, w której główną rolę odegrało 

mieszczaństwo, niosąc na sztandarach hasła: Wolność, Równość, Braterstwo, 

spowodowała upodmiotowienie wszystkich ludzi, od tej pory wolnych i równych 

wobec prawa, a także dała podwaliny polityczne i ekonomiczne dla rozwoju ustroju 

demokratycznego19. Olbrzymią rolę w procesie powstania i rozwoju demokracji 

obywatelskiej odegrała również amerykańska droga do niepodległości. Twórcy 

Deklaracji Niepodległości ogłoszonej 4 lipca 1776 r. uznawali za oczywiste prawdy, 

że  wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi 

nienaruszalnymi prawami oraz, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i 

swoboda ubiegania się o szczęście 20. Oba te wydarzenia wywarły również ogromną 

rolę w kształtowaniu się idei samorządu lokalnego. Pod ich wpływem prawa 

wolnościowe, przypisywane jednostce, zaczęto przypisywać także gminom, zaś 

samorządy zaczęto traktować jako czwartą władzę w państwie. W prawie pojawiło 

się pojęcie praw własnych gminy, a idee samorządowe w europejskiej myśli 

politycznej stały się elementem walki o demokratyzację i decentralizację władzy 

państwowej21. Powstawał samorząd, który w oparciu o hasło: wolna gmina podstawą 

wolnego państwa, łączył odrębność administracyjną gminy z większym zakresem jej 

samodzielności w zakresie ustawodawstwa i  sądownictwa. 

Hasła rewolucji społecznych przełomu XVIII i XIX w. szły w parze 

z rozpowszechniającą się doktryną liberalną. Ograniczała ona wewnętrzne funkcje 

państwa do ochrony istniejącego porządku prawnego, a ten gwarantować miał 

wolność i równość obywateli wobec prawa. Wartością naczelną, jaka podlegała 

szczególnej ochronie była własność prywatna, stanowiąca podstawę gospodarki. 

Państwo natomiast pełnić miało rolę stróża istniejącego ładu politycznego 

                                                 

18 Por. np. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995, s. 231 i nast. 
19 Na ten temat pisze również S. Wykrętowicz, [w:] idem, op. cit., s. 13-14. 
20 Za: A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki,, 
Warszawa 1992, s. 67-68. 
21 Por. J. Sobczak, Idea samorządowa w polskiej myśli politycznej XIX i początku XX wieku, [w:] 
B. Jastrzębski (red.), Edukacja samorządowa, Olsztyn 1997, s. 38. 
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i gospodarczego22. Liberalna gospodarka wymusiła niejako rewolucję przemysłową 

i społeczną. Pojawiły się nowe warstwy społeczne: robotnicy, przedsiębiorcy, 

inteligencja techniczna. Życie społeczne nabrało tempa. W wyniku zmian 

w gospodarce nastąpił niespotykany dotąd rozwój miast. Równolegle procesowi 

temu towarzyszył rozwój społeczeństwa obywatelskiego, coraz lepiej 

przygotowanego do uczestniczenia w sprawowaniu władzy oraz zarządzania 

własnymi sprawami.   

Kolejne zmiany zaszły około połowy XIX wieku, kiedy to w wyniku 

dokonujących się rewolucji społecznych i narodowych zaczęły powstawać państwa 

nowego typu – państwa konstytucyjne. Ich funkcjonowanie wymagało reorganizacji 

ustroju administracyjnego i w konsekwencji doprowadziło do dualizmu 

organizacyjnego i kompetencyjnego. Obok zdecentralizowanej administracji 

rządowej powołano organy samorządu terytorialnego23.  

Proces ten był szczególnie widoczny na gruncie niemieckim. To właśnie tu, 

w wyniku wspomnianych wyżej przemian politycznych, rozpowszechniania się 

nowych prądów ideowych, w wyniku nabywania przez jednostki praw publicznych, 

powstawał nowy typ samorządu, postrzeganego jako nowoczesne zjawisko publiczno 

– prawne, jakże odmienne od swych historycznych form. Jego istotą było 

podporządkowanie państwu w wykonywaniu administracji publicznej24.  Dlatego też 

samorządom odebrano uprawnienia prawodawcze i sądownicze, pozostawiając im 

sferę administracji, zresztą i tak nie do wyłącznej ich kompetencji. Zadania 

o znaczeniu ogólnokrajowym realizowała administracja rządowa, a te o wymiarze 

lokalnym – administracja samorządowa. Kosztem kompetencji administracyjnych 

poszerzał się zakres funkcji gospodarczych samorządów. Podporządkowanie 

państwu przejawiało się w ilości środków nadzoru jakimi dysponowały organy 

władzy rządowej w stosunku do organów samorządu lokalnego. Należały do nich na 

przykład: zatwierdzanie wyboru organu wykonawczego, prawo zawieszania go 

w czynnościach, możliwość rozwiązania organów kolegialnych samorządu, czy 

                                                 

22 Por. S. Wykrętowicz (red.), op. cit., s. 17. 
23 Por. S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 80. 
24 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, wyd. IV, Poznań 1947, 
s. 63. 
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wreszcie prawo zatwierdzania, zawieszania oraz uchylania decyzji organów 

samorządu. Wyrazem podporządkowania państwu było też kierowanie organem 

wykonawczym samorządu przez przedstawiciela administracji rządowej, a także 

zlecanie  samorządom zadań, za których realizację organy lokalne odpowiadały 

bezpośrednio przed władzami państwa 25. 

W rozwoju polskiego samorządu terytorialnego da się odnotować wpływy 

zarówno doświadczeń praktycznych, jak i teorii i doktryny samorządu wielu państw 

europejskich z okresu przełomu XVIII i XIX wieku. Szczególnie warto podkreślić 

oddziaływanie, jakie na  kształt nowoczesnego samorządu polskich gmin w okresie 

rozbiorów miały teoria i praktyczne rozwiązania wprowadzone najpierw we Francji, 

potem w Prusach i Austrii, a w mniejszym zakresie również w Anglii26. Dodatkowo, 

nie można pominąć znaczenia poszczególnych, jakże odmiennych, systemów 

zarządu lokalnego narzucanych przez państwa zaborcze.  

U podstaw reform samorządowych i prawa samorządowego w całej niemal 

Europie (wyjątek stanowi Anglia) legły rozwiązania francuskie, wypracowane na 

gruncie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a ujęte w dwóch aktach prawnych: ustawie 

z 14 grudnia 1789 r., tworzącej gminy, oraz w Konstytucji Republiki Francuskiej 

z 1791 r.27 Trzy nadal aktualne zasady generalne, na jakich oparty został tamtejszy 

model samorządu: zasada wyboru organów stanowiących przez uprawnionych do 

tego członków społeczności lokalnej, rozdział organów uchwalających od organów 

wykonawczych oraz zasada niepodległości hierarchicznej organów samorządowych 

wobec innych organów państwowych, zwłaszcza od organów administracji rządowej 

stanowią istotę samorządu, jako instytucji niezawisłej, czyli niepodległej 

hierarchicznie swym organom28. 

Francuską koncepcję zarządu lokalnego dostosowano do przyjętej wówczas 

maksymy traktującej Francję jako ciało jedno i niepodzielne (une et indivisible). 

                                                 

25 H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1997, s. 104 – 105. 
26 Francja, Prusy, Austria i Anglia zgodnie były i są wskazywane przez polskich przedstawicieli teorii 
prawa administracyjnego jako kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego w Europie. Por. np. 
S. Wójcik, op. cit., s. 103. 
27 Por. np. S. Wykrętowicz (red.), op. cit.  s. 20-21. 
28 J. Panejko, op. cit., s. 64. 
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Tak więc administracja francuska musiała mieć charakter prosty i jednolity, miała 

być oparta na przesłankach racjonalnych, nie na tradycji. Tak też miała być 

pozbawiona różnic wynikających z przywilejów i partykularyzmów lokalnych. Jak 

pisze D. Malec, istotną cechą reformy było dostosowanie jej do założeń myśli 

oświeceniowej, w szczególności idei suwerenności ludu i demokracji bezpośredniej. 

W konsekwencji nacechowana ona była niesłychanie mocno elementami 

decentralizacji i samorządności29. 

Wprowadzoną ustawą z 14 grudnia 1789 r. reformą administracyjną 

stworzono  ponad 40 tysięcy gmin. Ustanowiła ona bowiem gminy w każdym 

mieście, miasteczku, parafii lub wiejskiej wspólnocie30. W imię jedności nadano im 

jednolity status prawny: prawa, obowiązki, gwarancje samodzielności i zasady 

organizacji. Zakres działania gmin obejmował tak sprawy własne, jak i poruczone. 

Władze gminy działały na zasadzie kolegialności. Ich członkowie wybierani byli 

przez obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Obowiązywał cenzus 

majątkowy. Na czele gminy stał organ uchwałodawczy – rada municypalna, liczący 

od 3 do 21 osób, w zależności od wielkości gminy. Ponadto na tym szczeblu istniały 

rady generalne gminne, których zadaniem było decydowanie o sprawach szczególnie 

istotnych dla gminy, takich jak np. obrót nieruchomościami, nakładanie podatków 

nadzwyczajnych, czy też wytaczanie procesów sądowych w imieniu gminy. W skład 

rady generalnej wchodzili członkowie rady municypalnej oraz dwukrotnie liczniejsza 

grupa obywateli cieszących się zaufanie społecznym, tzw. notabli. Nadzór nad 

radami szczebla gminnego należał do władz departamentalnych i dystryktowych. 

Kompetencje gmin po raz pierwszy podzielono na własne i poruczone. Organem 

wykonawczym rady był mer. Sprawował on swe funkcje samodzielnie 

lub za pomocą biura w większych gminach. Oprócz mera w wyborach bezpośrednich 

wybierano również syndyka gminnego, sekretarza i skarbnika. 

Utworzone w 1789 r. gminy były gminami małymi, co przydawało im 

charakter jednostek naturalnie wyodrębnionych przy uwzględnieniu określonej 

                                                 

29 D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 82. 
30 J. Jeżewski, We Francji, [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja 
w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 161. 
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rzeczywistości socjologicznej. Jak pisze K. Chorąży: Podział na szczeblu najniższym 

nie był zatem zabiegiem sztucznym, sprowadzał się raczej do uznania naturalnie 

istniejących wspólnot lokalnych za jednostki terytorialne, a w konsekwencji 

do przyznania im statusu collectivités locales, a więc jednostek wyposażonych 

w osobowość prawną31. 

Wraz z dojściem Napoleona do władzy oraz upadkiem I Republiki 

zakończyła się we Francji epoka gminy niezależnej od państwa. Wprowadzając 

zasadę nominacji członków organów gminnych: rady gminnej oraz mera, Napoleon  

uzależnił gminę od władzy centralnej. Tym samym gminy stały się częścią 

administracji rządowej, będąc najniższymi jednostkami w jej zhierarchizowanej 

strukturze. Tracąc swą niezawisłość zatraciły również swój samorządowy 

charakter32.   

W duchu idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej przebiegły również reformy 

administracji w Prusach, a ich wzorem również w pozostałych krajach niemieckich. 

Autor tych reform, minister K. von Stein, działając w kierunku odbudowy potęgi 

pruskiej, dążył do odrodzenia ducha narodowego Niemców poprzez ustanowienie 

silnej władzy lokalnej w postaci zdecentralizowanego samorządu gminnego33. 

Postulował: należy przyzwyczaić naród do tego, aby nauczył się zarządzać swoimi 

interesami, aby wyszedł wreszcie ze stanu  niemowlęctwa34. Właśnie idea 

samodzielności społecznej stała się punktem wyjścia reform i osią, wokół której 

rozpoczęto budowę nowoczesnego samorządu gminnego w Prusach. 

 W pierwszej kolejności zreformowano samorząd miejski. W 1808 r. weszła 

w życie ustawa, zwana ordynacją miast pruskich, na mocy której  samorząd miejski 

zorganizowano w oparciu o zasady konstytucji francuskiej z 1791 r.  Tak więc 

organem stanowiącym była rada miejska, wybierana w głosowaniu bezpośrednim 

i tajnym przez mieszczan posiadających w mieście nieruchomości lub opłacających 

podatki w określonej wysokości (cenzus majątkowy). Natomiast organ wykonawczy 

                                                 

31 K. Chorąży, Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 1998, s. 32. 
32 Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do wprowadzenia kodeksu gminnego w 1884 r. 
33 Por. S. Wykrętowicz (red.), op. cit., s. 22. 
34 Cyt. za: A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 15. 
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stanowił magistrat z burmistrzem na czele. Burmistrz, którego zadaniem było 

reprezentowanie gminy na zewnątrz, nie pełnił jednocześnie funkcji 

przewodniczącego rady. Stanowisko to bowiem pełnili honorowo, a więc bezpłatnie, 

obywatele zasłużeni dla miasta. Takie rozwiązanie miało w zamyśle umocnić 

niezależność organów samorządowych od władz państwowych.  Należy pamiętać, iż 

ustawa z 1808 r. regulowała tylko samorząd miejski. Na zreformowanie samorządu 

na wsi i ustanowienie samodzielnych gmin samorządowych  niemieccy chłopi 

czekali jeszcze kilkadziesiąt lat.  

W zupełnie odmiennych z kolei warunkach kształtowała się instytucja 

samorządu lokalnego w Anglii. Gmina angielska oraz reprezentujące ją władze 

lokalne nigdy nie były przeciwstawiane państwu i władzy centralnej. Ogromny 

wpływ na taki układ stosunków miała konstrukcja parlamentu, zapewniająca 

reprezentację jednostek terytorialnych w Izbie Gmin. Dzięki temu angielskie 

społeczności lokalne mogły znacząco wpływać na sprawy państwowe: stanowienie 

prawa, ustanawianie podatków itp. 

Ponadto w Anglii nie funkcjonowała administracja publiczna 

o dychotomicznej strukturze, na którą składałyby się niezależne od siebie: 

administracja rządowa i samorządowa administracja lokalna. Zamiast tego, od XIII 

wieku, system angielski charakteryzował się jednolitą, pozostającą 

pod kierownictwem króla i ministrów, administracją publiczną, której najniższym 

ogniwem były właśnie gminy. Nie miały więc one charakteru korporacji 

publicznoprawnej, przeciwnie, charakteryzowała je zależność od administracji 

rządowej.  Angielski system administracji publicznej opierał się więc na zasadzie 

dekoncentracji, a nie decentralizacji, która przyświecała reformom na Kontynencie. 

Reformę systemu wprowadzono pod wpływem zmian społeczno – 

gospodarczych, jakie miały miejsce w Anglii na przełomie XVIII i XIX w. Szybki 

rozwój gospodarczy spowodował znaczny rozrost miast. Coraz silniejsze 

mieszczaństwo zaczęło domagać się udziału w strukturach władzy lokalnej. 

W odpowiedzi na te dążenia, w 1835 r. wprowadzono w miastach 

(tzw. municypalnych) rady miejskie. Były one organami stanowiącymi, a wybierano 

je w wyborach powszechnych, równych oraz bezpośrednich i tajnych. Prawo 
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wyborcze ograniczone zostało do tych mieszkańców miast, który płacili tzw. podatek 

lokalny na rzecz ubogich. Podobne zmiany wprowadzono w hrabstwach i okręgach 

wiejskich o wiele lat później, w 1888 r. 

Pamiętać należy, że wspomniane reformy zmieniły jedynie strukturę 

dotychczasowego systemu. Sama jednak istota administracji publicznej w Anglii 

pozostała niezmieniona. Jednostki samorządowe nadal stanowiły integralną cześć 

administracji rządowej, będąc jej najniższych ogniwem,  a organy tychże jednostek 

funkcjonowały pod nadzorem króla i jego ministrów. 

W Polsce proces kształtowania się nowoczesnego samorządu terytorialnego 

zapoczątkowany został stosunkowo wcześnie, bo w okresie  Sejmu Czteroletniego 

w latach 1788 – 1792. W tym czasie powstały pierwsze polskie rozwiązania 

kwalifikujące się jako samorządowe w dzisiejszym znaczeniu. W szczególności 

elementów nowoczesnego samorządu doszukać się można w ordynacji miejskiej 

z 18 kwietnia 1791 r.35, która została włączona do Konstytucji 3 Maja z 1791 r. 

Reforma dotyczyła tylko miast królewskich – szlachecki samorząd ziemski 

oraz typowo patrymonialne układy w gminach wiejskich pozostały niezmienione36. 

Przepisy ordynacji zawierały prawo miast do wolności. Ustawa wprowadzała 

pełną jurysdykcję władz miejskich w obrębie granic administracyjnych miasta. 

Oznaczało to, że każdy, kto w mieście mieszkał, posiadał nieruchomość 

lub prowadził działalność handlową, zobowiązany był przyjąć miejskie [prawa – 

przyp.aut.], bez względu na to, czy reprezentował stan mieszczański czy szlachecki, 

był Polakiem czy obcokrajowcem37. Tym samym zniesiono przywileje szlachty 

wyłączające ją spod sądownictwa miejskiego oraz uwalniające od podatków 

miejskich. Jednocześnie ustawa zniosła możliwość zewnętrznej ingerencji w zarząd 

                                                 

35 Ustawa rządowa o miastach z dnia 18 kwietnia 1791 r., [w:] Biblioteka Kórnicka, Ustawodawstwo 
Sejmu Wielkiego z 1791 r., Kórnik 1985. 
36 Por. J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931,      
s. 7-12. Por. też: J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, 
Warszawa 1979 r., s. 323. 
37 O. Balzer, Reformy społeczne i polityczne Konstytucji 3 Maja, „Przegląd Polski” 1890-191, IV, s. 
222-260 i 461-496. Przedruk tekstu zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka Myśli Politycznej: 
http://www.omp.org.pl. Data pobrania: 20.07.2007 r. 

http://www.omp.org.pl/
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miastem: zniesiono władzę starosty, odebrano sądom ziemskim i grodzkim 

możliwość wykonywania sądownictwa w sprawach miejskich.  

Organami samorządu miejskiego były rada miejska oraz sąd miejski-

magistrat, wybierane przez mieszczan posiadających w mieście nieruchomość 

dziedziczną. Ustawa nie zawierała szczegółowych przepisów regulujących strukturę 

i działanie rady miejskiej, za to odnosiła się do toku instancji sądowych. Pierwszą 

instancją był magistrat miejski, drugą – sąd apelacyjny, trzecią instancję zaś stanowił 

sąd asesorski.  

Miasta podlegały nadzorowi komisji policji, co było pewną formą nadzoru 

państwa i wskazywało na powiązania z administracją państwową. Warto przy tym 

jednak zaznaczyć, że w owej komisji mieszczaństwo miało zapewnioną 

reprezentację, a co za tym idzie, możliwość obrony swoich interesów. 

Ordynacja miejska z 18 kwietnia 1791 r. nie weszła w życie ze względu 

na rozbiory. Mimo tego, była wyrazem ogromnego przełomu społeczno–

politycznego. Jak cała Konstytucja 3 Maja, (…) była jedną z tych chwil, na które Bóg 

wieki każe czekać narodom, o których potem wieki pamiętać muszą38. 

Od czasu ostatniego rozbioru Polski miasta polskie podlegały administracji 

zaborców z pominięciem udziału obywateli, wsie natomiast pozostawały 

pod wpływem panów feudalnych. Dotychczasowy ustrój państw zaborczych 

naruszało wprowadzenie przez Napoleona I dekretu o tymczasowej organizacji gmin 

w Księstwie Warszawskim. I mimo, że przepisy zawarte w dekrecie z dnia 

23 lutego 1809 r., narzuciły gminom francuski model ustrojowy w wydaniu 

napoleońskim39, a więc ustanowiły kadłubowy w sensie organizacyjnym samorząd 

o ograniczonych kompetencjach, to jednak moment ten uznaje się za ważne 

wydarzenie w rozwoju polskiego samorządu. 

                                                 

38 O. Balzer, op. cit., brak n-ru strony. 
39 Napoleon starał się zorganizować administrację w taki sposób, aby mogła przekazywać ustawy 
i polecenia rządu aż do najniższych odnóg porządku społecznego z szybkością iskry elektrycznej. 
Słowa te wypowiedział w 1800 r. Minister Spraw Wewnętrznych Francji Jean – Antoine Chaptal. 
(Cyt. za: H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000, 
s. 35). Z koncepcji takiej wynikały trzy ważne zasady systemu: wieloszczeblowość, jednoosobowość 
organów oraz centralizacja. 
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Najważniejszym organem gminy był mianowany przez króla40 burmistrz. 

W gminach wiejskich organem tym był wójt, mianowany przez prefekta. W zakresie 

jego kompetencji leżały: ogólnie rozumiana administracja gminą i zarząd majątkiem 

gminnym, kierowanie robotami publicznymi, dozorowanie gminnych instytucji 

publicznych i egzekucja podatków. Ważnym zadaniem burmistrza (wójta) była 

dbałość o porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy. Burmistrz był również 

przedstawicielem władzy centralnej w gminie, w ramach tych obowiązków 

zawiadamiał np. mieszkańców o rozporządzeniach rządu, prefekta i podprefekta. 

W systemie gminnych organów samorządowych ograniczoną rolę pełniły 

rady: miejskie i wiejskie. Rady, które składały się  z 10 – 30 członków, w większych 

gminach miejskich wybierane były przez zgromadzenia mieszkańców, w mniejszych 

gminach zaś przez prefekta (kandydatami mogli być tylko właściciele nieruchomości 

położonych na terenie gminy). Rady, będąc w zasadzie organami o charakterze 

doradczym, obradowały trzy razy do roku na sześciodniowych sesjach: w tym czasie 

toczyły debatę nad ograniczonym zakresem spraw: potrzebami lokalnej ludności, nad 

budżetem, decydowały o rozkładzie i poborze podatków oraz rozpatrywały zażalenia 

na władze wykonawcze. 

Elementy polskich rozwiązań samorządowych znaleźć można również 

w organizacji gminy wiejskiej na terenie Rzeczpospolitej Krakowskiej, utworzonej 

na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Status Rzeczpospolitej określał tzw. 

traktat dodatkowy zawarty między Rosją, Austrią i Prusami 3 maja 1815 r. wraz 

z opracowaną naprędce Konstytucją Wolnego Miasta. Konstytucja ta stała się potem 

podstawą dla tzw. Konstytucji rozwiniętej z 11 września 1818 r. 

Według art. IX Konstytucji: Wolne Miasto Kraków ze swoim okręgiem podzielone 

będzie na gminy miejskie i wiejskie. Pierwsze z nich mieć będą, zależnie od 

miejscowości, po dwa tysiące; drugie zaś, najmniej po trzy tysiące pięćset dusz. 

Każda z tych gmin będzie miała wójta obranego i obowiązanego wykonywać rozkazy 

rządu. W gminach wiejskich może być kilku zastępców wójtów, jeżeli okoliczności 

                                                 

40 Na mocy traktatu francusko – rosyjskiego zawartego w Tylży 7 lipca 1807 r., władcą Księstwa 
Warszawskiego – księciem warszawskim został król Saksonii Fryderyk August. Nadana  nowemu 
państwu przez Napoleona konstytucja z 22 lipca 1807 r. podtrzymywała postanowienia traktatu i 
przyznawała władcy saskiemu szerokie kompetencje.   
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tego wymagać będą41. Zgodnie z powyższym teren Wolnego Miasta podzielono 

na 28 gmin, 11 miejskich – w obrębie Krakowa i 17 wiejskich lub okręgowych – 

poza Krakowem. 

Na czele administracji gminnej stał wójt jako jedyny i jednoosobowy organ 

tej administracji. Wybierany był na okres dwóch lat przez zgromadzenie gminne, 

a dokładniej przez obywateli pełnoletnich o nieposzlakowanej opinii, dodatkowo 

umiejących czytać pisać i rachować. Jak już wspomniano, zakres działania wójta 

określała konstytucja jako wykonywanie rozkazów rządu. Szerzej jego kompetencje 

opisywała instrukcja dla wójtów z 12 czerwca 1816 roku. Wójt pełnił więc funkcje 

administracyjne i sądowe. Wśród pierwszych znajdowały się: nadzór nad gospodarką 

rolną i leśną, przemysłem i handlem, nad własnością narodową i nad czystością 

osiedli. Wójt administrował ponadto własnością gminną oraz czuwał nad spokojem, 

porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w gminie. Samodzielnie decydował 

tylko wyjątkowo, jako że wyposażony został głównie w uprawnienia czysto 

wykonawcze. Jednakże jednym z jego głównych zadań było prowadzenie 

działalności sprawozdawczej w postaci raportów składanych do Senatu. W zakresie 

sądowym wójt orzekał jako I instancja w sprawach policyjnych. Wójt w gminach 

Wolnego Miasta Krakowa pełnił swe funkcje honorowo, nie pobierając żadnego 

uposażenia. U schyłku lat trzydziestych instytucja wójtów została zlikwidowana, 

a ich funkcje przejęli w gminach okręgowych komisarze dystryktowi a w gminach 

miejskich  - komisarze cyrkułowi. 

                                                 

41 Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 3 maja 1815 r., [w:] J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita 
Krakowska 1815 – 1846, Kraków 1948. 
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Rozdział II 

Rozwój miejskich instytucji samorządowych 

w Nowym Sączu do XIX wieku 

 

 

1. Sytuacja mieszkańców miast i funkcjonowanie 

instytucji miejskich na ziemiach polskich do XVIII w. 

 

Średniowiecze było na ziemiach polskich epoką prawdziwego rozkwitu 

miast. Miasta funkcjonowały w warunkach sprzyjających ich rozwojowi 

gospodarczemu, a mieszczaństwo, będące w owym czasie stanem 

uprzywilejowanym, bogaciło się i umacniało swe wpływy. Mieszczanie mieli 

zagwarantowaną autonomię w zarządzie miastami, posiadali własne, niezależne 

sądownictwo, mieli również głos w sprawach ogólnopaństwowych. 

Miasta, lokowane na prawie niemieckim miały autonomiczną organizację, 

która w założeniu zbliżona była do organizacji ziemskiej dla szlachty. (…) więc 

naprzód jest osobna rada miejska, z wolnych wyborów mieszczan wywodząca, 

od nikogo niezawisła i nikomu niepodległa, sprawująca rząd wewnętrzny miasta 
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w najobszerniejszym tego słowa znaczeniu; jest dalej osobna ława miejska, z wójta 

i ławników, również przez mieszczan wybieralnych złożona, niemniej nikomu 

niepodległa; jest dalej organizacja cechowa, dająca pomyślny rozwój przemysłowi 

miejskiemu; jest szereg urządzeń, zapewniających miastom swobodny ruch 

handlowy; jest wreszcie znane prawo miast do współudziału w ważniejszych 

sprawach państwowych: mają one zapewniony udział w rządzie tymczasowym 

w czasie bezkrólewia, wysyłają delegatów do zawierania traktatów 

międzynarodowych, biorą udział w elekcjach królów, a nawet w zjazdach 

publicznych obradujących nad wewnętrznymi sprawami państwa42.  

Mieszczaństwo nie było tak uprzywilejowaną grupą jak szlachta, niemniej 

posiadało szereg  odpowiednich instytucji prawnych, zapewniających prawidłowy 

i bezpieczny rozwój, a także opiekę i poparcie swoich interesów ekonomicznych. 

To wszystko, w połączeniu z rozkwitem handlu, jaki nastąpił w średniowieczu, 

sprawiło, iż mieszczaństwo rosło w siłę i umacniało swą pozycję. Jednocześnie 

z drugiej strony stawało się coraz poważniejszą konkurencją dla szlachty, spośród 

której do prawdziwego bogactwa doszły tylko nieliczne rody, jakim udało się skupić 

w swych rękach większe posiadłości ziemskie.  

Szlachta dążyła więc do utrzymania swego status quo, tym bardziej, 

że w okresie umacniania się gospodarki folwarcznej stała przed dużą szansą rozwoju 

handlu zbożowego na wielką skalę. Ze strony bogatego i przedsiębiorczego 

mieszczaństwa istniało zaś poważne zagrożenie wykupu ziem, zakładania wielkich 

gospodarstw rolnych i tym samym wejście w sferę gospodarki, która do tej pory była 

domeną szlachty, niejako dla niej zarezerwowaną.   

W obronie swych interesów szlachta rozpoczęła więc walkę polityczną 

ze stanem mieszczańskim. W jej wyniku na sejmie w 1496 r. ustanowiono, 

ponawiany zresztą wielokrotnie, szczególnie zaś w 1538 r., zakaz nabywania dóbr 

ziemskich przez mieszczan jakimkolwiek tytułem. Mało tego, zakaz ten połączony 

został z nakazem wyprzedania dóbr ziemskich, pozostających dotąd w posiadaniu 

mieszczan. Dla najważniejszych miast, takich jak Kraków, Lwów czy Wilno, 

                                                 

42 O. Balzer, op. cit., brak n-ru strony.  
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wprowadzono co prawda wyjątki od tych przepisów, jednakże nie miały one 

większego znaczenia. Szlachta nie poprzestała na zamknięciu mieszczaństwu drogi 

do produkcji rolnej, przeciwnie, dążyła do  maksymalnego ograniczenia pozycji 

zagrażającego jej stanu. Środkiem ku temu było zahamowanie rozwoju 

ekonomicznego mieszczaństwa, ograniczenie jego aktywności gospodarczej 

do handlu w granicach miasta oraz upośledzenie mieszczaństwa pod względem 

prawnym. 

Jednym z narzędzi polityki szlachty stał się atak na organizację cechową. 

I tak na przykład z lat 1424, 1538, 1550 i późniejszych pochodzą postanowienia 

o zniesieniu cechów. Tylko ówczesne realia życia gospodarczego, w których 

istnienie rzemiosła uwarunkowane było działalnością organizacji cechowych, 

sprawiły, że powyższe przepisy pozostały martwe. Prawdziwym ciosem dla 

mieszczan utrzymujących się z rzemiosła było natomiast odebranie cechom prawa 

ustanawiania miar, wag, a przede wszystkim cen towarów w miastach. Kompetencję 

tę przekazano starostom, wojewodom i innym urzędnikom ziemskim. W drugiej 

połowie XVI w. złagodzono co prawda przepisy, włączając rajców miejskich 

z ławnikami w proces ustanawiania cen towarów, jednak, jak podkreśla O. Balzer, 

przepis ten przyszedł w czasie, kiedy ci urzędnicy miejscy stracili już wobec 

wojewodów i starostów samoistność i niezależność, kiedy zatem głos ich nie miał już 

w tej sprawie wielkiego znaczenia43. 

Działania ograniczające produkcję i handel mieszczan miały bardzo 

negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie miast. Skutkowały między 

innymi ich wyludnieniem i zubożeniem, do tego stopnia, że w wieku XVII i 

pierwszej połowie XVIII można już mówić o ich upadku. Osłabione a następnie 

zniszczone materialnie mieszczaństwo, przegrało walkę ze szlachtą o uprawnienia 

gospodarcze i polityczne. Stan ten nie miał swej reprezentacji w sejmach, a te 

wykonując prawodawstwo a częściowo biorąc również udział w rządzeniu 

państwem, stanowiły teraz o miastach bez miast. W efekcie, sejm przejął od 

                                                 

43 Ibidem, brak n-ru strony. 
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starostów i wojewodów stanowienie cen towarów, mógł nakładać dowolne podatki 

na miasta, znosić nawet ich przywileje oraz ingerować w ich ustrój wewnętrzny. 

Przejawem ingerencji w ustrój miejski było ograniczenie samorządności 

instytucji miejskich. Dotąd w miastach funkcjonowały rada miejska – organ 

administracyjno – zarządzający oraz ława – organ sądowniczy. Miały one na tyle 

szerokie uprawnienia, że praktycznie wszelkie sprawy związane z zarządem miasta 

spoczywały w ich rękach. Dodatkowo ława była wyłącznym sądem, przed którym 

odpowiadać mogli pozwani mieszczanie, nawet wtedy, gdy powodem był szlachcic. 

Rozwiązanie takie dawało więc mieszczaństwu bezpieczeństwo, dla szlachty 

natomiast było na tyle niewygodne, że w połowie XV wieku postanowiono, 

że sprawy zabójstwa lub zranienia szlachcica albo jego kmiecia przez mieszczanina 

należą do jurysdykcji sądów ziemskich lub grodzkich. W przypadku zaś 

analogicznych przestępstw popełnionych na mieszczaninie przez przedstawiciela 

stanu szlacheckiego, sprawę – według postanowień statutu toruńskiego z 1519 r. –  

rozpatrywał sąd mieszany, w skład którego wchodzili reprezentanci mieszczaństwa 

oraz starosta, nie zaś sąd miejski. Spod jurysdykcji sądów miejskich wyłączono 

również sprawy dotyczące nieruchomości pozostających w obrębie miasta, 

a będących w posiadaniu szlachty, jak również sprawy dotyczące osób 

je zamieszkujących. Wszystkie kwestie w tym zakresie rozpatrywane były przez 

sądy ziemskie. 

Osobną sprawą było ograniczenie samorządności rad miejskich. 

Na podstawie postanowień z 1565 i 1567 r. starostowie przejęli kontrolę 

nad zarządem wewnętrznym miast, szczególnie nad funkcjonowaniem rad miejskich, 

które tracąc swą samodzielność, stały się zależne od reprezentanta władzy 

państwowej w mieście. Nie zlikwidowano rad, działały one nadal, jednakże, jak 

pisze O. Balzer stały się posłuszną wykonawczynią woli starościńskiej, miastem 

rządził właściwie starosta a nie rada. Podupadłe materialnie i z innych powodów 
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miasta niszczały do szczętu pod tym uciskiem starosty. Powiedziano trafnie, 

że starosta gorszym był nieprzyjacielem miast od Kozaka i Szweda44. 

Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w II połowie XVIII w. Wprowadzane 

stopniowo reformy Czartoryskich doprowadziły do zniesienia jurydyk szlacheckich, 

dzięki czemu szlachta pozostająca w dobrach miejskich w końcu podlegała 

pod miejskie sądownictwo. Efektem zmian było również ograniczenie szlacheckiej 

wolności cłowej. Towary produkowane przez mieszczan odzyskały swą 

konkurencyjność, co spowodowało poprawę sytuacji gospodarczej miast. Reformy 

były jednak bardzo ograniczone – rady miejskie nie odzyskały swej niezależności, 

a silna pozycja starostów nadal  pozostawała nienaruszona.  

 

 

2. Struktura i funkcjonowanie instytucji miejskich 

w Nowym Sączu do XVIII w.   

 

Lokacja Nowego Sącza na prawie niemieckim, która miała miejsce w 1292 r. 

wiązała się z przyjęciem takiego porządku prawnego, który  określony został 

i funkcjonował już od lat w miastach Europy Zachodniej. Miasta polskie lokowane 

na prawie niemieckim początkowo wykorzystywały gotowe rozwiązania, stosowane 

w miastach – wzorach. Dlatego też zrębów ustroju Nowego Sącza doszukiwać się 

należy w Magdeburgu, na którego porządku oparto przyjęte tutaj rozwiązania. 

Jak podkreśla Z. Noga, lokatorzy sądeccy zdawali się w dużej mierze czerpać wzorce 

z funkcjonujących w Krakowie, również opartym o system magdeburski, rozwiązań 

prawnych45. To właśnie one wpłynęły na określenie szczegółowych zasad ustroju 

miejskiego Nowego Sącza. 

                                                 

44 Ibidem, brak n-ru strony. O rozsnącej pozycji starosty pisze również M. Kallas, Historia ustroju 
Polski X-XX w., Warszawa 1999, s. 106. 
45 Z. Noga, Władze miejskie, [w:] F. Kiryk, s. Płaza (red.), Dzieje Miasta Nowego Sącza, t. I, 
Warszawa-Kraków 1992, s. 121.  
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Ustrój miejski Nowego Sącza, mimo nieznacznych różnic, był bardzo 

podobny do ustroju wszystkich miast lokowanych na prawie magdeburskim. 

Opierał się on na funkcjonowaniu trzech instytucji charakterystycznych dla tego 

systemu: wójta, ławy sądowej i rady miejskiej.  

Wójtostwo było urzędem dziedzicznym46 i zdaje się najbardziej znaczącym 

w początkowym okresie funkcjonowania miasta. Przywileje wójtów gwarantowały 

zwrot kosztów i wynagrodzenie za trudy włożone w urządzenie miasta47, dlatego też 

zwykle pierwszym wójtem zostawał zasadźca miasta. Zgodnie z tą zasadą wójtostwo 

w Nowym Sączu objęli: Bertold i Arnold z braćmi, synowie Tylmana, wójta 

starosądeckiego w latach 1286-129248, którzy przeprowadzili lokację. Król Wacław 

II hojnie uposażył pierwszych wójtów, którzy dodatkowo uzyskali możliwość 

kolonizacji otaczających miasto pustek, co znacznie zwiększało ich dochody 

i wpływy. Dzięki temu urząd wójta zyskiwał na znaczeniu. Na umocnienie pozycji 

sądeckich wójtów wpływ miały również dwie okoliczności: po pierwsze, pozostałe 

instytucje miejskie nie były jeszcze w pełni ukształtowane; po drugie, właścicielem 

miasta był król. Z oczywistych względów nie był on w stanie na bieżąco 

kontrolować sytuacji w mieście, ani tym bardziej w nią ingerować.   

Od momentu lokacji wójtostwo sądeckie znajdowało się w rękach 

prywatnych. Mimo dziedziczności jego posiadania, dzięki swemu znaczeniu 

i dochodowości, stosunkowo często w drodze sprzedaży przechodziło z rąk do rąk, 

przy czym najczęściej jego właścicielami było kilka osób na raz. Stan taki trwał 

do roku 1427, kiedy to wójtostwo kupił król49. Wraz z tym wydarzeniem zniknął 

pośrednik między królem - właścicielem miasta a jego mieszczanami. Przez okres 

przynależności do króla wójtostwo stopniowo traciło na znaczeniu, a co za tym idzie, 

i na wartości. W efekcie przestało się cieszyć zainteresowaniem osób prywatnych, 

a miasto stać już było na jego wykup.  

                                                 

46 Przed 1488 r. urząd ten przestał być dziedziczny. 
47 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 44.  
48 A. Rutkowska – Płachcińska, Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne, 
Wrocław 1961, s. 176. 
49 Obok osób prywatnych, swe wójtostwa wykupywały często większe, bogate miasta, w mniejszych 
dokonywał tego właściciel – w przypadku Nowego Sącza właścicielem miasta był król. 
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Wójt miał podwójną rolę. Z jednej strony, jako przedstawiciel właścicieli 

wójtostwa, był powołany do reprezentowania ich interesów w mieście, a z drugiej 

strony wspólnie z rajcami miejskimi reprezentował Nowy Sącz w stosunkach 

z królem, jako jego właścicielem oraz z innymi miastami. Na przełomie XVII 

i XVIII w. wójt był również członkiem rady miejskiej, brał więc czynny udział 

w zarządzie miastem. 

Do najważniejszych kompetencji wójta należały jednak kompetencje 

sądownicze. Z racji tego, że wójtostwo było najczęściej podzielone, a potem 

stanowiło własność miasta, pojawiła się potrzeba wyboru wójta sądowego 

(advocatus iuratus). Zazwyczaj zostawał nim jeden z wójtów dziedzicznych. Wójt 

sądowy orzekał więc samodzielnie w drobniejszych sprawach cywilnych, o niskim 

stopniu skomplikowania, w których jako dowód służyła przysięga. Od tak zapadłych 

wyroków strony mogły się odwołać do ławy50.  

Natomiast sprawy trudniejsze rozstrzygał już sąd wójtowsko – ławniczy, 

którego wójt był członkiem. Obok niego w skład tego organu w XV w. wchodziło 

2 podwójcich dla przedmieść oraz 6 ławników51, wybieranych co roku przez radę 

miejską52. W XVI w. zmianie uległy zarówno skład sądu, jak i jego struktura 

społeczna. Obok wójta, tworzyło go wówczas 6 ławników, z których jeden pełnił 

funkcję starszego ławnika. Ważną zmianą było umożliwienie pospólstwu  

desygnowania do ławy swoich przedstawicieli. Pospólstwo było w omawianym 

okresie, obok patrycjatu i plebsu, jedną z trzech grup tworzących mieszczaństwo. 

Składało się  głównie ze średniozamożnych rzemieślników i drobnych kupców53.  

W efekcie tych zmian w składzie ławy rzemieślnicy zaczęli więc przeważać 

zdecydowanie nad bogatymi kupcami. Ławnicy mieli obowiązek złożyć przysięgę na 

                                                 

50 M. Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, Biblioteka Krakowska nr 95, 1938, s. 156. 
51 K. Golachowski, Inwentarz archiwum Nowego Sącza z lat 1292 – 1772, „Rocznik Sądecki” 1957, t. 
III,, s. 180. 
52 Z. Noga dodaje dwie ważne uwagi: pierwszą, że mimo rocznej kadencji ławników niektórzy 
mieszczanie sprawowali ją przez wiele, oraz drugą, że również zasada wyboru ławników przez radę 
była łamana i czasem dochodziło do bezpośrednich ingerencji królewskich w tym zakresie. 
Por. Z. Noga, op. cit., s. 128-129. 
53 Obok pospólstwa w strukturze społecznej mieszkańców miast istniał jeszcze patrycjat – najbogatsza 
warstwa mieszczan, którą stanowili najbogatsi kupcy i zamożni rzemieślnicy oraz plebs – najuboższa 
grupa ludności miejskiej, pozbawiona majątku i w wielu przypadkach obywatelstwa, składająca się z 
robotników, czeladników, służby, żebraków.  
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wierność królowi i ślubować uczciwość wobec sądzonych. Ich funkcja, podobnie jak 

funkcja wójta sądowego, była płatna, a wynagrodzenie opłacano ze środków 

pochodzących z opłat sądowych od wydawanych wyroków54, kar sądowych oraz 

opłat za sporządzenia wpisów i wypisów z akt urzędowych, inwentarzy, testamentów 

i umów. 

Przez wieki zakres kompetencji sądu wójtowsko – ławniczego niewiele się 

zmienił. Jeszcze w XVIII w. sądownictwo Nowego Sącza było silnie związane 

z historycznymi instytucjami miejskiego prawa sądowego. Sądecki sąd orzekał 

w zakresie wszystkich przestępstw popełnionych w mieście, czasem rozpatrywał 

również sprawy mieszkańców przedmieść i wsi miejskich55. Miał prawo sądzenia 

najcięższych zbrodni i wydawania wyroków śmierci, również na przestępców spoza 

miasta. Obok spraw karnych, wójt z ławnikami zajmował się większością spraw 

cywilnych, szczególnie sprawami spadkowymi i majątkowymi oraz sporami 

dotyczącymi przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze sprzedaży, 

darowizny czy zamiany. W obecności wójta i ławników zatwierdzane były bowiem 

testamenty, a do kompetencji sądu należał nadzór nad ich realizacją zgodną 

z życzeniami wystawców. Uczestnictwa członków ławy wymagały również 

poważniejsze transakcje majątkowe zawierane na terenie miasta.  

Podsumowując można stwierdzić, iż zwracają uwagę szerokie kompetencje 

sądu wójtowsko – ławniczego. Jednakże nie były one w pełni wykorzystywane. 

Członkowie tego organu nie byli profesjonalnie przygotowani do pełnienia swojej 

funkcji. Rekrutowali się spośród przedstawicieli różnorodnych zawodów: kuśnierzy, 

złotników, rzeźników, szewców i piekarzy. Reprezentowani byli też czasem ubożsi 

rzemieślnicy: garncarze, czy płóciennicy, najczęściej więc nie posiadali 

wykształcenia prawniczego. Dlatego też niejednokrotnie pojawiały się problemy 

                                                 

54 B. Groicki, Porządek sądów i praw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, 
Warszawa 1953, s. 37-39. 
55 Z zasady chłopi podlegali prawu rugowemu, którego wykonywanie należało do kompetencji 
burmistrza i rady miejskiej, jednakże organy te czasem przekazywały sądowi ławniczo – 
wójtowskiemu sprawy karne chłopów. 
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z wydaniem właściwego wyroku. W takich sytuacjach przekazywano zapytania 

o poradę prawną do Krakowa, co dodatkowo wydłużało całą procedurę56.  

Rada miejska była organem, który dzierżył faktyczną władzę w mieście, 

pomimo dążeń do maksymalizacji swych wpływów najpierw przez kolejnych 

wójtów, jak to miało miejsce w XIV w., potem - w XV w. - przez starostów 

nowosądeckich.  

Pierwsze informacje na temat nowosądeckiej rady miejskiej (consules 

in Kamenicia) pochodzą dopiero z 13 grudnia 1315 r. (a więc 23 lata po dacie 

lokacji), jednak można się domyślać jej istnienia wcześniej. Przywilej lokacyjny 

bowiem zawierał regulacje, na podstawie których miasto miało prawo czerpać 

dochody z części dóbr nadanych przez króla. Istnieje więc wysokie 

prawdopodobieństwo funkcjonowania organu złożonego z przedstawicieli 

mieszkańców, który zajmować się powinien korzystną dla miasta realizacją 

postanowień przywileju i zarządzaniem owymi przychodami. Przypuszczenia 

o wcześniejszym istnieniu rady uzasadnia również fakt, iż regulując ustrój miejski 

Nowego Sącza, odnoszono się często do rozwiązań przyjętych w Krakowie, a tam, 

jak potwierdzają dokumenty, rada funkcjonowała już przed rokiem 126457. Pewne 

jest natomiast, że o ile wójtostwo funkcjonowało w mieście od początku jego 

istnienia, o tyle rada powoli się kształtowała a proces ten zakończył się, gdy nowo 

powstały organizm miejski zdołał już okrzepnąć. W połowie XIV w. skład 

i funkcjonowanie rady były już skrystalizowane i z czasem zaczęła ona wyraźnie 

wzmacniać swą pozycję, czemu sprzyjał dość intensywny rozwój Nowego Sącza. 

Rada była podstawowym organem władzy w mieście. Podlegał jej urząd 

wójtowsko – ławniczy, z którym wspólnie realizowała zadania w zakresie 

stanowienia prawa, sądownictwa i administracji. Rajcy wykonywali obowiązki 

                                                 

56 Jednym ze sposobów zaradzenia temu problemowi były tworzone od XIV w. prowincjonalne sądy 
wyższe prawa niemieckiego, które stanowiły instancję odwoławczą od wyroków ławy 
oraz jednocześnie pierwszą instancję dla sołtysów, por. J. Samolewicz, Sąd wyższy prawa 
niemieckiego na zamku sanockim 1425 – 1553 [w:] O. Balzer (red.), Studia nad historią prawa 
polskiego, Lwów 1905, s. 5. Za S. Kutrzebą  zaznaczyć należy, iż nieznany jest przywilej tworzący 
taki sąd w Nowym Sączu, ale pierwsza informacja na temat jego działalności pojawia się w źródłach 
5 maja 1379 r. Por. S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów 1925, s. 271. 
57 M. Patkaniakowski, Krakowska rada miejska w wiekach średnich, Biblioteka Krakowska nr 82, 
1934, s. 26 
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nałożone na nich, z jednej strony przez społeczność miejską, z drugiej zaś przez 

władzę państwową. Do najważniejszych obowiązków rady należały gospodarka 

majątkiem i finansami miasta oraz kontrola życia gospodarczego i społecznego 

a także nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem, pełnienie roli swego rodzaju 

stróża moralności. Rada posiadała kompetencje reprezentacyjne. Z jednej strony 

reprezentowała miasto w stosunkach z instytucjami kościelnymi i szlachtą, z drugiej 

przed urzędami wyższych instancji reprezentowała mieszczan i ludność poddaną jej 

jurysdykcji w załatwianiu ich spraw. Rajcy zajmowali się również sprawami 

cywilnymi, w tym wydawaniem świadectw urodzenia  i wychowania, prowadzili 

również akta miejskie i korespondencję urzędową. Sprawowali też nadzór 

nad cechami W ograniczonym zakresie rada sprawowała władzę sądowniczą, 

rozstrzygając niektóre proste sprawy sporne58. Omówiony zakres kompetencji 

zapewniał radzie pełną władzę w mieście i uniemożliwiał zdominowanie miasta 

przez starostów. 

Brakuje informacji na temat trybu wyborów członków rady w początkowym 

okresie jej istnienia. Pierwsze ślady odnaleźć można dopiero w dokumencie króla 

Zygmunta Starego, datowanym na 16 lutego 1518 r., w którym określono procedurę 

wyborczą. Wynika z niego, iż rada składała się z 6 członków, z których czterech 

mianował w imieniu króla starosta nowosądecki, natomiast dwaj wybierani byli 

przez rajców poprzedniej kadencji wspólnie z wójtem sądowym. Dokument 

wskazuje na roczną kadencję rajców59. 

Z czasem zasada wyboru uległa nieznacznej zmianie, która jednak miała 

swoje poważne odzwierciedlenie w strukturze społecznej rady. W dalszym ciągu 

rada liczyła 6 członków, czterech wybierał starosta, lub w jego zastępstwie burgrabia 

zamku. Wybór jednego pozostał w rękach rajców poprzedniej kadencji, działających 

już bez współuczestnictwa wójta, natomiast ostatniego wybierali członkowie urzędu 

wójtowsko – ławniczego. Dzięki temu w radzie, zdominowanej przez miejscowy 

patrycjat, miał szanse znaleźć się choć jeden przedstawiciel pospólstwa (członkowie 

                                                 

58 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 
1986, s. 454 – 466. 
59 Na podstawie: Z. Noga, op. cit., s 133. 
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urzędu wójtowsko – ławniczego wybierani byli bowiem przeważnie w wyborach 

powszechnych ogółu obywateli, a więc właśnie z udziałem pospólstwa). 

Jak wskazuje T. Opas, końcowe fragmenty protokołów elekcyjnych zawierają 

wzmianki mówiące, że starosta lub jego zastępca elekcję aprobavit, confirmavit 

ac ratificavit i że osoby wybrane złożyły przysięgę – iuramentum […] de forma iuris 

Magdeburgensis60. 

Wybory do rady odbywały się rokrocznie zwykle w lutym, czasem w marcu 

lub kwietniu. Wraz z wyborem rajców powoływano burmistrza jako 

przewodniczącego rady oraz przydzielano poszczególnym rajcom zakres spraw, 

jakimi mieli się zajmować. I tak, od robót publicznych, handlu, czystości i porządku 

miejskiego oddzielono odpowiedzialność za majątek i dochody miejskie przekazując 

najczęściej ten zakres spraw dwóm rajcom. Zwykle również dwóm rajcom 

przydzielano obowiązek opieki nad kościołami i przytułkiem ubogich. 

Według zapisów zawartych w zbiorze prawa magdeburskiego, członkami 

rady powinni być: (…)ludzie dobrzy, mądrzy, lat zupełnych przynajmniej we 

dwudziestu i w piąci lat: w mieście osiedli: wszakże nie bardzo bogaci, ani też 

ubodzy, ale średniego stanu; albowiem bogaci a możni, częstokroć zwykli 

Rzeczpospolitą uciskać, i niszczyć ubodzy zasię jako łacni, żadnego pożytku nie 

czynić. Ale średni ktemu są najsposobniejsi, którym na swym przetwarzając, cudzego 

nie pożądają, a pospolitą rzecz nad własną przedkładają. Nadto mają być z prawego 

Małżeństwa narodzeni, doma zawżdy mieszkający i dobrej sławy, Boga się bojący, 

sprawiedliwość i prawdę miłujący, kłamstwa i złość w nienawiści  mający, tajemnic 

Miejskich nie obiawiający w słowach i w uczynkach stali, łakomstwem się brzydzący, 

darów nie naśladujący, mierni, nie pijanice, nie dwujęzyczni, nie pochlebcy, 

nie błaznowie, nie natrętowie, nie cudzołożnicy, nie oni, których żony rządzą, 

nie lichwiarze, nie fałszerze, nie zwadliwi. Albowiem zgodą małe rzeczy mnożą się, 

                                                 

60 T. Opas, Zmiany w dziedzinie prawno-ustrojowej, [w:] F. Kiryk, S. Płaza (red.), Dzieje…, t. I, s. 
616-617.  
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a niezgodą wielkie niszczeją. Też nie ma być na to obieran człowiek obcy i inszego 

prawa, i komuby było dziewięćdziesiąt lat [pis. oryg.]61.  

Mimo powyższych wskazań przepisów prawa magdeburskiego a szczególnie 

tych, które stanowiły, iż do rady wchodzić powinni ludzie średniego stanu, 

nie bardzo bogaci ani też ubodzy, rządy w Nowym Sączu od początku faktycznie 

sprawowali najzamożniejsi62. Sprzyjał temu dodatkowo przyjęty system wyborczy, 

wedle którego średniozamożni i ubodzy mieszkańcy miasta mieli bardzo 

ograniczony wpływ na skład osobowy rady. W efekcie rajcy reprezentowali głównie 

miejscowy patrycjat. W skład rady wchodzili więc w około 80% bogaci kupcy, 

resztę stanowili, zwykle też bardzo zamożni, rzemieślnicy, np: złotnicy, kuśnierze, 

miecznicy, konwisarze, blecharze, piekarze, rzeźnicy, krawcy, rusznikarze, 

czy cyrulicy. Zdarzali się w radzie również bakałarze i pisarze miejscy. 

Dostępne materiały źródłowe wystawiają nowosądeckim rajcom dobre 

świadectwo. Zdaje się, że poważnie traktowali słowa przysięgi popularnej 

w II połowie XVI w.: Sprawiedliwość równo każdemu, tak ubogiemu jako 

i bogatemu, nie uwodząc się ani przyjaźnią, ani bojaźnią, ani pożytkiem [pragnę] 

czynić. Rozterków ani rozdwojów w mieście dopuszczać nie chcę, ani przyczyny, ani 

rady do tego nie dawać, ani go mnożyć, ale wszystkiego pospolitego dobrego szukać 

i omyślać i mnożyć będę, podług mego najlepszego rozumu i największej możności 

i umiejętności mej. (…) Skarb pospolity aby na żadną inną potrzebę, jeno na pożytek 

miasta tego, a ku dobru pospolitemu obracan był, strzec będę63. Zdarzały się 

jednakże i jednostki, które wpływały negatywnie na obraz działalności całych nieraz 

gremiów zarządzających miastem  

W XV wieku wśród instytucji sprawujących zarząd miastem pojawia się 

burmistrz (magister civium). Na pierwszy ślad istnienia tego urzędu natrafić można 

co prawda dopiero w dokumencie Kazimierza Jagiellończyka z 13 czerwca 1467 r., 

jednak fakt wzorowania się twórców ustroju Sącza na Krakowie, pozwala  

                                                 

61 B Groicki, Tytuły prawa maydeburskiego do porządku i do artykułów, pierwej po polsku wydanych, 
Kraków 1616, przedruk Przemyśl 1760, brak n-ru stron.  
62 S. Piekarczyk, Studia z dziejów miast polskich XIII – XIV wieku, Warszawa 1955, s. 74-75. 
63 Na podst.: J. Sygański, Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego 
rozbioru Polski, t. II, Lwów 1901, s. 57. 
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domniemywać, że burmistrz funkcjonował tutaj już wcześniej. W Krakowie bowiem 

funkcja ta pojawiła się  w 1396 r64.  

Urząd burmistrza był rotacyjny. Sprawowali go kolejno aktualnie 

urzędujący rajcy, piastując tę funkcję przez okres miesiąca lub dwóch. Pierwszego 

burmistrza wybierano w czasie wyborów do rady, lub zaraz po nich. W XVIII wieku 

burmistrzowie urzędowali nawet przez rok - z tego okresu pochodzą bowiem 

wzmianki o burmistrzach rocznych. Można zaobserwować więc załamanie zasady 

krótkiej kadencji, a na tej podstawie twierdzić, iż szybka rotacja burmistrzów nie 

sprawdziła się. Dodatkowo była czynnikiem osłabiającym pozycję tego urzędu. 

Z biegiem czasu miasto coraz bardziej potrzebowało silnej władzy wykonawczej, 

której brak dało się odczuć. Od końca XIV w. rola  burmistrza zaczęła jednak 

wzrastać.  

Przejawem umacniania się pozycji burmistrza w systemie instytucji 

miejskich było stopniowe zwiększanie się zakresu jego kompetencji. 

Do obowiązków burmistrza należało początkowo załatwianie drobnych spraw 

administracyjnych oraz realizacja uchwał rady. W miarę upływu czasu jednakże 

zakres jego kompetencji się poszerzał. I tak, na podstawie materiałów źródłowych, 

w tym w szczególności ksiąg miejskich, da się ustalić, iż w XVI w.  do zadań 

burmistrza należały ponadto: reprezentowanie miasta na zewnątrz, przewodniczenie 

obradom organów miejskich, nadawanie obywatelstwa miejskiego, oraz kwestie 

bezpieczeństwa, w tym kierowanie obroną miasta w czasie zagrożenia wojennego. 

Zadań tych nie musiał wykonywać samodzielnie, część z nich mógł burmistrz 

przekazać któremuś z rajców.  

Celem właściwego wykonywania zadań wybierano urzędników miejskich. 

Źródła wskazują, iż nie było ich wielu, a największą  grupę spośród nich stanowili 

urzędnicy, zwani czasem ekonomami przysięgłymi zajmujący się kwestiami 

finansowymi, a szczególnie egzekucją wszelkich należności, w tym podatków. 

Dokumenty archiwalne wskazują więc np. na wybór różnego rodzaju poborców 

(exactores) w tym: exactores civilis, exactores contributionis civilum, exactores pro 

                                                 

64 M. Patkaniakowski, op. cit., s. 105. 
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vigilibus nocturnis, exactores contributionis pogłówne, exactores pro contributione 

militari, exactores podwody65. Obok tego w mieście funkcjonowali urzędnicy nie 

pochodzący z wyboru. Stałym urzędnikiem magistratu był pisarz miejski. Poza nim 

zatrudnieni i opłacani z kasy miejskiej byli m.in.: woźny, trębacz, bramni, strażnicy 

miejscy, kat czy grabarze.  

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o organizacji cechowej, która 

w mieście stanowiła tzw. trzeci ordynek (trzeci porządek), obok porządku 

radzieckiego i ławniczego. Po raz pierwszy na jego istnienie wskazują źródła z 28 

sierpnia 1451 r., potem o rosnącym jego znaczeniu świadczy fakt, iż dokumenty 

królewskie kierowane do Nowego Sącza wśród adresatów wymieniały również 

cechmistrzów.  

Wzmożona aktywność rzemieślników wynikała z dążeń do obrony swych 

interesów. Postulat ten był trudny do realizacji, biorąc pod uwagę, iż rzemieślnicy 

mieli bardzo nieliczna reprezentację w organach miejskich, ponieważ jak wcześniej 

wspomniano, skład rady miejskiej nie dopuszczał ich do udziału w zarządzaniu 

miastem. Trzeci porządek stanowiło kolegium trzydziestu osób, najczęściej mistrzów 

cechowych z udziałem znaczniejszych reprezentantów pospólstwa.  

Funkcjonowanie tego gremium nie dawało bezpośrednich korzyści 

dla niższej warstwy mieszczaństwa. Również nie otworzyło rzemieślnikom drogi 

do członkostwa w organach miejskich mimo, że mieli ograniczoną możliwość 

forsowania swych kandydatów. Jednak warto podkreślić, iż była to instytucja, która 

w jakiś sposób demokratyzowała ówczesny system władz miejskich. Już samo jej 

istnienie bowiem dawało możliwość zabierania głosu w sprawach istotnych 

dla ogółu mieszczan i dla miasta. Szczególnie zaś należy podkreślić, że owy trzeci 

porządek był jedyną instytucją, w ramach której wypowiedzieć się można było, 

w tym krytycznie, na temat stylu pracy urzędujących rajców66. 

                                                 

65 T. Opas, op. cit., s. 616. 
66 J. Sygański, op. cit., s. 55-56. 
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3. Instytucje miejskie Nowego Sącza  w okresie 

przedautonomicznym  

 

W 1770 r. (na dwa lata przed I rozbiorem) Nowy Sącz dostał się pod 

panowanie austriackie i wraz z miastami spiskimi został przyłączony do Węgier67. 

W 1772 r. wszedł w skład Galicji. 

W ustroju Galicji początkowo praktycznie nic się nie zmieniło. Przyczyną 

tego był fakt, iż obszar ten był dla Austriaków mało znany, a sam zaborca, między 

innymi przez brak wystarczającej ilości niemieckich urzędników, nie był 

odpowiednio przygotowany do przeprowadzania pożądanych zmian68. Pozostawiono 

więc polskie ustawodawstwo i polskie rozwiązania ustrojowe.  

Struktura i zakres władzy miejskiej Nowego Sącza również nie uległy 

zmianie. Faktyczną władzę w mieście sprawowała obieralna rada, której 

pozostawiono zarząd majątkiem miejskim, nadzór nad policją miejscową, czuwanie 

nad cechami oraz wykonywanie przepisów odnoszących się do handlu i rzemiosła69. 

Wykonywanie władzy sądowniczej należało do sądu wójtowsko – ławniczego, 

za wyjątkiem drobnych spraw, które rozpatrywała w ramach swych kompetencji 

rada. W skład obu tych organów wchodzili miejscowi obywatele: bogaci kupcy, dużo 

rzadziej - rzemieślnicy, którzy zwykle, poza jednym płatnym urzędnikiem -  

pisarzem miejskim, nawet nie umieli czytać i pisać. 

Stan ten jednak nie trwał długo. Rząd austriacki dążył do przeprowadzenia 

zmian ustrojowych, a zapowiedzią wprowadzenia przez zaborcę własnego 

ustawodawstwa na terenie Galicji była rewizja przywilejów miejskich z początku lat 

osiemdziesiątych XVIII w. Działania te poprzedziły realizację reformy ustroju miast 

z 1785 r. 

                                                 

67 S. Grodziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 16. 
68 Por. A. Arytmiak, Z przeszłości Nowego Sącza (1772 – 1822), Nowy Sącz 1930, s. 8 i 14. 
69 K. Golachowski, Wstęp do inwentarza zespołu akt Magistratu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz 
1954, s. 1. 



 52 

Reforma ustroju miast przeprowadzona w 1785 r.70 miała poważne znaczenie 

dla dalszego funkcjonowania zarządu Nowego Sącza. Zniosła dawne organy, a na ich 

miejsce wprowadziła nowy - magistrat.  W skład tego organu wchodziły cztery 

osoby: burmistrz, syndyk, asesor i kasjer. Ich kadencja trwała cztery lata i mogła 

zostać przedłużona na dalszy okres. 

Członkowie magistratu opłacani byli przez rząd, a przed objęciem stanowiska 

poddawani byli egzaminom państwowym. Do 1805 r. wybierał ich wydział miejski, 

organ o charakterze samorządowym. W latach następnych wprowadzano stopniowo 

zmiany mające na celu uzależnienie organów miejskich od władz państwowych. 

Mały temu służyć m.in. zmiany w sposobie obsadzania urzędów. Tak więc 

od 1805 r. rekrutacja na stanowiska urzędnicze pozostawała pod kontrolą władz 

państwowych. Na mocy dekretu z 30 stycznia 1805 r. najważniejsze urzędy 

obsadzano w drodze konkursu, którego wyniki zatwierdzane były przez sąd 

apelacyjny i Gubernium. Powodem uzasadniającym wydanie dekretu była rzekomo 

niska jakość pracy urzędów piastowanych w ostatnich latach przez ludzi 

niezdolnych, niemoralnych i nie posiadających ani kompetencji, ani wiedzy 

z zakresu prawa. Kolejną zmianą było zniesienie kadencyjności urzędu burmistrza 

i wprowadzenie zasady dożywotniego mianowania. W 1828 r. zaostrzono kryteria 

stawiane kandydatom na stanowiska w magistracie. I tak, aby objąć posadę 

burmistrza lub syndyka trzeba było najpierw wnieść podanie do rządu krajowego 

wyrażające między innymi wolę poddania się egzaminowi z praw i przepisów 

politycznych. Od kandydatów wymagano znajomości łaciny, języka polskiego 

i niemieckiego oraz dyplomu potwierdzającego odbyte studia z filozofii i prawa71. 

Konsekwencją wszystkich tych zmian było istotne ograniczenie samorządności 

miast. 

Uzależnieniu organów miejskich od władz państwowych służyła również  

germanizacja administracji miejskiej. Od czasu zaboru językiem urzędowym miał 

być w magistracie język niemiecki, a urzędnikom dano trzyletni termin na jego 

                                                 

70 J. Malec datuje te zmiany na 1782 r. Por: J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 44. 
71 K. Golachowski, Wstęp ..., s. 1-22. Por. też: M. Adamczyk, U. Perkowska, Stosunki ustrojowe, [w:] 
F. Kiryk, S. Płaza (red.) Dzieje Miasta Nowego Sącza, t. II, Kraków 1993,  s. 20 i nast. 
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wyuczenie się72. Według M. Adamczyk i U. Perkowskiej, zakaz ten powtarzany był 

wielokrotnie, podobnie wielokrotnie ustalano ostateczny termin eliminacji  języka 

polskiego i łaciny. Na podstawie analizy dokumentów archiwalnych można jednak 

stwierdzić, że nowosądeckie władze magistrackie nie stosowały się do tego 

zarządzenia. Język niemiecki pojawia się bowiem w aktach miejskich na początku 

XIX w., a w aktach sądowych dopiero w latach czterdziestych XIX w. 73  

Innym przejawem uzależniania instytucji lokalnych było dążenie władz 

austriackich do blokowania urzędów przed kandydatami narodowości polskiej. 

I choć w sądeckich instytucjach miejskich nie było zbyt wielu urzędników 

austriackich czy czeskich, to jednak przez wiele lat piastowali oni posady burmistrza, 

syndyka czy asesora, a więc najważniejsze urzędy w mieście. Do roku 1814 Nowy 

Sącz miał co prawda polskich burmistrzów (reprezentujących głównie starszyznę 

cechową), ale jakże ważne stanowisko syndyka obejmował urzędnik 

niemieckojęzyczny.   

Od 1814 r., kiedy w mieście nie było burmistrza, funkcję tymczasowego 

przełożonego magistratu pełnił Józef Winter, Niemiec, adiunkt fiskalny z cyrkułu. 

Po nim, na fotelu burmistrza zasiadał aż do 1832 r. zniemczony Czech, Franz 

Gaburek, którego nominację władze uzasadniały sytuacją polityczną, jaka 

uniemożliwiała wybór Polaka na to stanowisko. Po Franzu Gaburku Nowym Sączem 

kierowali Carl Kellermann oraz Wenzel Harold. W literaturze podkreśla się niski 

poziom umysłowy, zawodowy i moralny urzędników, często wysokiej rangi, którzy 

zostali narzuceni Polakom przez władze austriackie. Często stawianym zarzutem jest, 

iż dopuszczali się nadużyć finansowych, a przede wszystkim, że prowadzili 

działalność antypolską.  

Dopiero w latach rewolucyjnych 1846-1848 na stanowisko burmistrza 

powrócili Polacy: najpierw Michał Fiałkiewicz, po nim Jakub Królikowski. Jego 

następca Johann Johannides (Jan Johanides) nie był co prawda Polakiem, jednak 

w czasie swej działalności na stanowisku burmistrza (lata 1860 – 1866) przyczynił 

                                                 

72 Władze magistrackie lekceważyły jednak to zarządzenie. Akta w dalszym ciągu pisane były 
po łacinie a język niemiecki zjawił się dopiero z początkiem XIX wieku. 
73 Por. również: M. Adamczyk, U. Perkowska, op.cit., s. 26.  
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się do rozwoju gospodarki i polepszenia wyglądu miasta. Był przychylny Polakom, 

cieszył się więc poważaniem wśród Nowosądeczan. Zresztą po przywróceniu 

samorządu terytorialnego w Galicji zdobył poparcie rady miejskiej i pełnił w latach 

1870-1872 ponownie funkcję burmistrza Nowego Sącza.  

Szczegółowa charakterystyka działań władz miejskich nie jest niestety 

możliwa z powodu braków w źródłach archiwalnych dokumentujących 

funkcjonowanie organów miejskich w Nowym Sączu przed okresem omawianym 

w niniejszej pracy. Nie zachowały się protokoły z posiedzeń władz miejskich, 

dlatego wiedza na ten temat czerpana jest na przykład z zachowanych akt 

budżetowych74. 

Zadania magistratu były szerokie, praktycznie wszystkie aspekty 

funkcjonowania miasta podlegały jego kompetencji, ewentualnie znajdowały się pod 

jego nadzorem. Do 1848 r. magistraty wolnych miast w Galicji, a takim był i Nowy 

Sącz, wykonywały bowiem zarówno  administrację państwową, jak i sądownictwo. 

Celem lepszej organizacji i właściwego wykonywania swych zadań, magistrat miał 

trójdzielną strukturę - dzielił się na trzy senaty: senat polityczny i dwa senaty 

sądownicze: cywilny i karny.  

Senat polityczny zajmował się administracją, gospodarką i policją miejscową 

(miejską). Do zadań administracyjnych należały w szczególności: sprawy 

obywatelskie, w tym ewidencja ludności,  ustalanie cen, miar i wag, zakwaterowanie 

i utrzymywanie urzędników i sług miejskich. Policja miejscowa była  wówczas 

pojęciem szerszym niż obecnie i, obok czuwania nad bezpieczeństwem osób 

i mienia, obejmowała policję polową i targową, obejmowała również nadzór nad 

środkami żywności, nad miarami i wagami, nad czeladzią i robotnikami nad 

obyczajnością publiczną oraz dozór budowlany i przeciwpożarowy a więc policję 

budowlaną i ogniową75. W zakresie policji miejscowej wykonywanej przez senat 

polityczny mieściły się również opieka zdrowotna i bezpieczeństwo sanitarne a także 

                                                 

74 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), Teki Schneidra, sygn. TS 1157, akta budżetowe 
Nowego Sącza z lat 1785 – 1809. 
75 Wymieniony katalog działów policji miejscowej wskazywała ustawa państwowa gminna z 1849 r., 
RGB 1849, nr 170, s. 217. Zasadnicza koncepcja  takiego zakresu policji miejscowej po raz pierwszy 
pojawiła się już we francuskiej ustawie z 14 grudnia 1789 r. 
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opieka nad istniejącymi obiektami użyteczności publicznej. W zakresie gospodarki 

natomiast magistrat zajmował się sprawami rolnymi, zarządem majątku miejskiego, 

w tym prowadzeniem licytacji publicznych na dzierżawę przedsiębiorstw 

i nieruchomości miejskich, działalnością cechów. Władze austriackie dążyły 

do jak największego ograniczenia kompetencji władz miejskich, czego przejawem 

była przeprowadzona w latach 1853-1854 nowa organizacja administracji, która 

odjęła magistratowi część funkcji administracyjnych. W jej wyniku, w ograniczonym 

zakresie kompetencji magistratu pozostały: zarząd majątkiem gminnym, nadzór 

nad zakładami miejskimi i policją miejską, wykonywanie zadań związanych 

ze sprawami przynależności do gminy oraz kwaterunkami a także  niektóre sprawy 

poruczone. 

Magistrat posiadał również kompetencje sądownicze. Co prawda w źródłach 

archiwalnych znaleźć można informację o odbytej jeszcze w 1780 r. elekcji sądu 

wójtowsko – ławniczego76, jednak sądy te wkrótce zostały zlikwidowane, a ich 

funkcje sądownicze przejęły magistraty. Dlatego obok senatu politycznego 

funkcjonowały w nim dwa senaty sądownicze: cywilny i karny, kierowane 

przez syndyka, któremu pomocą służyli kancelista i woźny sądowy. Na mocy 

przepisów austriackich warunkiem objęcia stanowiska syndyka była znajomość 

przepisów prawnych, a jako jej formalne potwierdzenie - ukończone studia 

prawnicze. W Nowym Sączu początkowo z powodu braku odpowiednich 

kandydatów dopuszczano złagodzenie kryteriów i od kandydatów wymagano jedynie 

znajomości języka niemieckiego i łaciny. Był to jeden z czynników, w wyniku 

działania których  syndykami w Nowym Sączu byli zwykle nie – Polacy77.  

Jurysdykcji senatów sądowych podlegała cała ludność Nowego Sącza 

za wyjątkiem Żydów. Organy te rozstrzygały wszystkie sprawy cywilne i karne. 

Dodatkowo senat karny pełnił funkcję sądu karnego dla swojego cyrkułu78, senat 

                                                 

76 APKr, tzw. akta depozytowe, sygn. AD 147. 
77 Poziom sądeckiego sądownictwa stopniowo się podnosił, o czym świadczyć może Ogłoszenie Sądu 
Apelacyjnego z dn. 30.03.1841 r.,  który uznał tamtejszy sąd magistracki za sąd kolegialny. Ten 
z kolei składać się miał z większej liczby sędziów egzaminowanych. Za: K. Golachowski, Wstęp…, 
s. 4. 
78 W 13 większych miastach tego typu funkcje powierzono senatom karnym. W mniejszych miastach 
sądownictwo cywilne sprawowali rajcy miejscy wraz z syndykiem; w najmniejszych miastach 
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cywilny zajmował się załatwianiem wszelkich wpisów własnościowych, 

intabulowaniem dóbr,  czy też zapisami testamentowymi79. 

W wyniku zmian przeprowadzonych reformą administracyjną w latach  

1853–1854 magistraty utraciły swe funkcje sądownicze. Przejęły je złożone 

z profesjonalnych prawników odrębne sądy obwodowe i powiatowe. 

W 1792 r. wprowadzono wydział miejski, którego zadaniem było 

kontrolowanie działalności magistratu w sferze gospodarki miejskiej. 

Jego utworzenie było odpowiedzią na długoletnie i bezskuteczne dążenia pospólstwa 

do posiadania swojej reprezentacji we władzach miasta. Pierwszym krokiem, niejako 

zapowiadającym wprowadzenie wydziału, był wydany w 1780 r. dekret sądu 

wójtowskiego, na podstawie którego pospólstwo mogło wybrać ze swego grona 

czterech przedstawicieli, tak zwanych mówców, mających uprawnienia kontrolne 

i interwencyjne80. Ich obowiązkiem było bronić pokrzywdzonych, pilnować dobra 

miejskiego, nadzorować domostwa, kamienice, puste place i karcić wszelkie 

niedbalstwo. Mieli również informować magistrat o gruntach i folwarkach miejskich. 

Dalej dekret wskazywał, aby przy pobieraniu podatków z tychże uczynieniu 

kalkulacji imieniem całego pospólstwa przytomni byli, gdyby zaś interes miasta był 

na szwank narażony, odpór dawali i krzywd mającej wynikać czynić nie 

dopuszczali81.  

Członkowie wydziału miejskiego wwodzili się z grona patrycjatu. Członkami 

wydziału mogli zostać jedynie  osiadli obywatele miasta82 wybrani przez właścicieli 

nieruchomości oraz przełożonych cechowych. Ich zadaniem był kontrola magistratu, 

głównie z zakresie prowadzonej przez niego 36 radnych. Relację gospodarki 

miejskiej. 

                                                                                                                                          

kompetencje te należały do utrzymywanych przez nie specjalnych justycjariuszy. Por. S. Płaza, 
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, część 2, Kraków 1998, s. 176-177. 
79 Por. S. Grodziski, Historia ustroju społeczno – politycznego Galicji 1772 – 1848, Wrocław 1971, 
s. 203-205; W. Kalinka, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Kraków 1898 [w:] 
W. Kalinka, Dzieła, t. X, s. 57, 366, 387. 
80 Por. K. Golachowski, Wstęp…, Nowy Sącz 1954, s. 1-22. 
81 A. Arytmiak, op. cit., s. 30. 
82 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski,  t. IV, cz. II, Lwów 1920, s.155. 
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Celem właściwej realizacji zadań, do obsługi magistratu w Nowym Sączu 

zatrudniani byli urzędnicy miejscy. Ich liczba stosunkowo szybko rosła: pod koniec 

XVIII w. w mieście pracowało zaledwie kilku urzędników, zaś w połowie 

XIX wieku dokumenty archiwalne odnotowują ich ponad dwudziestu. Taki rozrost 

aparatu urzędniczego był funkcją stale rozbudowywanej administracji austriackiej. 

Nie zahamował go nawet toczący się w XIX w. aż do zaprowadzenia autonomii 

Galicji proces znacznego ograniczania kompetencji magistratu na rzecz władz 

cyrkularnych, które pełniły funkcję zwierzchnią nad magistratem83.  

Sposób wybierania urzędników miejskich często się zmieniał, co związane 

było z próbami zwiększenia kontroli władz austriackich nad instytucjami lokalnymi. 

Najwięcej zmian w tym zakresie nastąpiło za panowania Józefa II, który wprowadził 

największe reformy w ustroju organów lokalnych. Początkowo urzędnicy wybierani 

byli przez magistrat, który nadzorował ich pracę. Na mocy dekretu z dnia 8 grudnia 

1819 r. władze państwowe zastrzegły sobie obsadę stanowiska sekretarza 

i protokolisty w magistracie.  

Przyjęci urzędnicy kancelaryjni przez trzy lata mieli obowiązek pełnić swój 

urząd prowizorycznie, a dopiero po tym terminie mogli być zatwierdzeni na swych 

stanowiskach. Wymieniony powyżej bardzo długi okres próbny był im wliczany 

do wysługi lat. Urzędnikom magistrackim nie wolno było sprawować czynności 

adwokata lub przyjmować jakiejś prywatnej służby84. 

Podsumowując, należy wskazać, iż na przełomie XVIII i XIX w. Nowy Sącz 

nie posiadał swej warstwy inteligenckiej. Urzędnicy miejscy, nawet w przypadku 

Polaków, początkowo rekrutowali się więc z zewnątrz, spoza miasta (nawet 

w przypadku Polaków). Mimo tego, i oni nie prezentowali należytego poziomu 

wykształcenia – w większości byli to przedstawiciele zdeklasowanej szlachty, osoby 

z rozpoczętym, ale nieukończonym wykształceniem akademickim85. Z biegiem lat 

sytuacja poprawiała się. Wielu Sądeczan kształciło się w miejscowym gimnazjum, 

które powstało w 1818 r. i cieszyło się uznaniem poza granicami miasta, bogaci 

                                                 

83 Por. A. Adamczyk, U. Perkowska, op. cit., s. 22.  
84 Dekret z dn. 28.12.1790 r. Za: K. Golachowski, Wstęp…, s. 4. 
85 Por. A. Adamczyk, U. Perkowska, op. cit., s. 26-27.  
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mieszczanie posyłali swych synów na studia do Krakowa i Lwowa. Dało to początek 

rodzimej sądeckiej warstwie inteligenckiej, spośród której wywodziły się kolejne 

pokolenia urzędników miejskich.  
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Rozdział III 

Podstawy prawne funkcjonowania 

samorządu gminnego w okresie autonomii 

Galicji 

 

 

1. Klasyfikacja źródeł prawa Austrii w okresie 1860-

191886. Organy prawotwórcze 

 

Od Konstytucji z 4 marca 1849 r. aż do 1918 r.  w Austrii prawodawcą 

stojącym najwyżej w hierarchii był cesarz. Konstytucja przewidywała ograniczenie 

władzy prawotwórczej cesarza poprzez współudział w niej organów 

przedstawicielskich, jednakże organów tych nie powołano. Monarcha sprawował 

więc władzę prawodawczą sam, a począwszy od patentu cesarskiego z 31 grudnia 

                                                 

86 Poniższa klasyfikacja źródeł prawa w Austrii lat 1860 – 1918 została opracowana w oparciu o 
kryterium twórcy prawa, a więc organu wydającego akt prawny.  
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1851 r., który uchylił konstytucję, był ponownie jedynym twórcą prawa. Patent 

co prawda zakładał konieczność opiniowania cesarskich projektów ustaw przez Radę 

Państwa, jednak przepis ten nie był przestrzegany. Normy prawne o charakterze 

ustaw (patenty i rozporządzenia) mógł więc cesarz wydawać sam, bądź upoważniać 

do tego podległe sobie organy, zarówno centralne, jak i terenowe, w szczególności 

gubernatorów krajów. Podobnie było w przypadku norm prawnych mających 

charakter rozporządzeń wykonawczych: cesarz mógł je wydawać sam lub, jak to 

miało miejsce w większości przypadków, mógł upoważnić do tego podległe sobie 

organy87. 

Zmiany w sposobie wykonywania władzy prawotwórczej monarchy 

nastąpiły w okresie ustroju konstytucyjnego a więc w latach 1860 – 1867. Nie 

zlikwidowano wówczas całkowicie zasady pełni władzy monarchy. Część 

z kompetencji prawotwórczych pozostawała nadal w rękach cesarza. Podstawowe 

akty konstytucyjne oktrojowane przez cesarza określone zostały jako wypływające 

z jego pełni władzy. Akty te miały być natomiast uzupełniane dalszymi aktami, 

określanymi jako prawa zasadnicze, wydawanymi i zmienianymi tylko w sposób 

w nich określony. Owo wydawanie ustaw (Gesetze zu geben)88 miało się odbywać 

tylko przy współdziałaniu (Mitwirkung)89 lub za zgodą90, lub zgodnie z uchwałą91 

organu przedstawicielskiego. Jak podsumowuje K. Grzybowski, system ten łączył 

więc sprzeczne elementy: oktrojowanie i konstytucjonalizm, oparty na systemie 

parlamentarnym92. 

W ten sposób, na podstawie przetrwałych z okresu absolutyzmu norm 

prawnych oraz ustaw konstytucyjnych z lat 1860, 1861 i 1867 powstał system 

organów prawotwórczych obejmujący kilka poziomów. Po pierwsze, cesarz działał 

                                                 

87 Por. J. Bardach (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Warszawa 1982, s. 262 – 263. 
88 Gesetze zu geben – art. I Dyplomu Październikowego. Identyczne sformułowanie znajduje się  
we wstępie do Patentu Lutowego. 
89 Mitwirkung pojawia się w art. I Dylomu Październikowego i we wstępie do Patentu Lutowego. Ten 
sam termin mitzuwerken znajduje się we wszystkich  statutach krajowych z 1861 r. (§ 16) mówiących 
o kompetencjach ustawodawczych sejmów krajowych. Za: K. Grzybowski, Galicja 1848 – 1914. 
Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków – Wrocław – Warszawa 1959, 
s. 99 - 100. 
90 Formuła wstępna wszystkich ustaw państwowych od 1867 r. 
91 Formuła wstępna ustaw krajowych. 
92 J. Bardach (red.), op. cit., s. 263. 
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samodzielnie jako twórca norm prawnych nie przekazanych do tworzenia w drodze 

ustawy, a ustawie równorzędnych. Sam stanowił również te normy prawne, które 

wymagały formy ustawy, ale w wyjątkowych przypadkach, uregulowanych 

konstytucją lub zwyczajem opartym na zasadzie pełni władzy, powracały 

do samodzielnej kompetencji monarchy. 

W przypadku spraw uznanych za wspólne dla całej monarchii cesarz 

w procesie stanowienia prawa współdziałał najpierw z tzw. szerszą Radą Państwa 

(der gesammte Reichstrat), czyli parlamentem złożonym z przedstawicieli sejmów 

krajowych wszystkich krajów koronnych, także węgierskich93, a od 1867 r. 

z delegacjami, to jest członkami parlamentów: węgierskiego i krajów austriackich, 

wybranymi oddzielnie i w równej liczbie przez oba te organy przedstawicielskie. 

Delegacje pracowały w zasadzie oddzielnie, na osobnych posiedzeniach, a tylko 

w sytuacji, gdy niemożliwe było uzyskanie zgodnej uchwały, głosowały łącznie 

na wspólnym posiedzeniu podejmując decyzję większością głosów. 

W procesie ustawodawczym obok cesarza współuczestniczyły również 

organy przedstawicielskie austriackiej części monarchii oraz poszczególnych krajów. 

Dla spraw wspólnych wszystkim krajom Przedlitawii94 organem przedstawicielskim 

współuczestniczącym obok cesarza w stanowieniu prawa był dwuizbowy parlament 

– Rada Państwa, do 1867 r. określany jako ściślejsza (der engere Reichsrat)95. 

Natomiast dla spraw przekazanych ustawodawstwu krajów organami 

przedstawicielskimi współtworzącymi przepisy prawa były sejmy krajowe. 

Począwszy od roku 1860 równorzędność parlamentów: wiedeńskiego i krajowych 

była założeniem systemu austriackiego. Organy te współdziałały z cesarzem na tym 

samym stopniu, jak również pozostawały  w takim samym bezpośrednim stosunku 

do monarchy. W takiej sytuacji rodził się problem rozdziału kompetencji 

ustawodawczych między parlamentem a sejmami. Rozwiązywano ten problem 

rozdzielając kompetencje na podstawie kryterium rzeczowego, określano więc 

                                                 

93 Zasada ta, odnosząca się do okresu 1860 – 1867 r., w praktyce nie działała.  
94 Nazwa austriackiej części monarchii, często używana w praktyce. Czasem stosuje się 
Das Kaiserthum Österreich, zaś najczęściej spotykanym oficjalnym sformułowaniem jest: Królestwa 
i kraje reprezentowane w Radzie Państwa. 
95 Po utworzeniu dualistycznej monarchii w 1867 r. , przestano używać określenia der engere. Stało 
się ono zbędne wobec likwidacji der gesammte Reichsrat. 
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materie, w jakich cesarz działał z parlamentem centralnym, a w jakich z sejmami 

krajowymi96. Takie wyliczenie znajdowało się w ustawach konstytucyjnych, 

jednakże w okresie 1860–1918 kilkakrotnie ulegało zmianie. I tak, Dyplom 

październikowy z dnia 20 października 1860 r.97 w art. II wyczerpująco określił 

kompetencje szerszej Rady Państwa w zakresie spraw ogólnopaństwowych, 

natomiast wszystkie pozostałe kompetencje ustawodawcze przekazał 

w art. III krajom. Oznaczało to domniemanie kompetencji ustawodawczych sejmów 

krajowych.  

W kilka miesięcy później Patent lutowy z dnia 26 lutego 1861 r.98 zawierał 

zupełnie inne rozwiązanie. Załączone do niego statuty krajowe wyliczyły 

kompetencje krajowych organów przedstawicielskich, tym samym przekazując cały 

nie wskazany zakres ustawodawstwa parlamentowi centralnemu. Z kolei załączona 

do niego również ustawa zasadnicza o reprezentacji państwa określiła w sposób 

wyczerpujący kompetencje szerszej Rady Państwa, wszystkie inne sprawy 

przekazując ustawodawstwu ściślejszej Rady Państwa. Tak więc domniemanie 

przemawiało na rzecz tego ostatniego organu. Wydana w 1867 r. ustawa zasadnicza 

o reprezentacji państwa powróciła do zasady Dyplomu październikowego 

i rozdzieliła kompetencje ustawodawcze przedstawiając wyczerpująco materię 

właściwą dla parlamentu centralnego. Przywróconą zasadę domniemania 

kompetencyjnego na rzecz sejmów krajowych, potwierdzał art. 12 tej ustawy, który 

wyraźnie wskazywał, że wszystkie pozostałe przedmioty ustawodawstwa, których 

niniejsza ustawa nie zastrzegła  wyraźnie dla Reichsratu, należą do zakresu 

działania sejmów krajowych99. Tymczasem nie zmieniono norm konstytucji 

krajowych, w których nadal, w brzmieniu załączników do Patentu lutowego, 

pozostawało ścisłe wyliczenie kompetencji sejmów krajowych. Faktyczny rozdział 

materii ustawodawczej właściwej dla parlamentu centralnego oraz dla krajowych 

organów przedstawicielskich dokonywał się w drodze praktyki, przy jednoczesnym 

                                                 

96 J. Bardach (red.), op. cit., s. 278. 
97 RGB 1860, nr 226. 
98 RGB 1861, nr 20 
99 Cyt za: K. Grzybowski, op. cit., s. 108. 
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braku organu rozstrzygającego zarówno spory kompetencyjne, jak i niezgodności 

między wydawanymi przez nie aktami prawnymi. 

Do kompetencji ustawodawczej Rady Państwa i cesarza należały m.in. 

sprawy z zakresu: umów międzynarodowych, organizacji i czasu trwania służby 

wojskowej, finansów państwa (budżet roczny, ustalanie wysokości podatków, 

ustanawianie monopoli itp.), systemu monetarnego, ceł, handlu, żeglugi, poczt, kolei 

telefonów, prawa bankowego oraz systemu lecznictwa. Organy te w formie ustaw 

ogólnopaństwowych regulowały również sprawy obywatelskie (prawo 

przynależności, paszporty) oraz sprawy z zakresu praw podstawowych, szkolnictwa 

publicznego, dalej prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz ustroju sądów 

i władz administracyjnych. Ważną kompetencją było wydawanie ustaw 

wykonawczych do ustaw zasadniczych, ustaw o wzajemnym stosunku  krajów 

do siebie oraz regulacja form traktowania spraw wspólnych dla Austrii i Węgier.  

Dla sejmów krajowych współudział we władzy ustawodawczej był 

najważniejszą kompetencją. Sejmy uchwalały ustawy w zakresie: kultury krajowej 

(Landeskultur), co oznaczało w szerokim ujęciu wszelkie sprawy związane 

z rolnictwem, publicznych budowli wznoszonych na koszt kraju, zakładów 

dobroczynnych utrzymywanych przez kraj, krajowego preliminarza budżetowego 

oraz przepisów służbowych dla pracowników Wydziału Krajowego. Ponadto, poza 

tymi sprawami do zakresu ustawodawstwa sejmów krajowych należało regulowanie 

w formie ustaw bliższych urządzeń w granicach ustaw powszechnych, czyli w tych 

sprawach, które regulowane były ramowym ustawodawstwem ogólnopaństwowym 

Do tych spraw należały m.in.: sprawy gminne100, sprawy kościelne i szkolne, 

oraz sprawy zaopatrzenia i kwaterowania wojska oraz dostarczania dlań podwód101. 

Ustawa zasadnicza z dnia 21 grudnia 1867 r. o reprezentacji państwa 

rozszerzyła kompetencje sejmów krajowych o całokształt ustawodawstwa gminnego, 

całokształt ustawodawstwa w sprawie praw propinacji oraz o ustawodawstwo 

szkolne. Do kraju należała w praktyce kompetencja ustawodawcza w sprawie 

                                                 

100 Ówcześnie przez sprawy gminne rozumiano ustawodawstwo o samorządzie terytorialnym 
wiejskim i miejskim, a także powiatowym jako samorządowym związku gmin. 
101 Por. J. Bardach (red.), op. cit., s. 278 – 279. 
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politechnik, średnich szkół realnych, szkół zawodowych wszelkiego rodzaju 

i ustawodawstwo w ramach ustaw państwowych co do szkół ludowych i gimnazjów. 

Do zakresu kompetencji ustawodawczej sejmów krajowych dołączyło również 

ustawodawstwo o wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych oraz ustawodawstwo 

w ramach ustaw państwowych o zasadach organizacji sądów i władz 

administracyjnych. Ustawa zasadnicza z dnia 26 stycznia 1907 r. stanowiąca nowelę 

do ustawy zasadniczej o reprezentacji państwa, rozszerzyła dalej kompetencje sejmu 

krajowego o: ustawodawstwo cywilne, karne i karno–policyjne w sprawach 

należących do kompetencji sejmu krajowego oraz o zarządzenia o organizacji 

państwowych władz administracyjnych uwarunkowane przez kompetencje 

ustawodawstwa krajowego w zakresie organizacji autonomicznych organów 

administracyjnych102. 

Przepisy prawne wydawały również centralne organy wykonawcze – 

ministrowie, rzadziej rada ministrów. Ustawa zasadnicza z dnia 21 grudnia 1867 r. 

o pełnieniu władzy rządowej i wykonawczej upoważniała ich bowiem do wydawania 

rozporządzeń  wykonawczych na podstawie ustaw, tak ogólnopaństwowych, jak 

i krajowych103. Rozporządzenia te podlegały kontroli sądowej pod kątem ich 

zgodności z ustawą. Trybunał Państwa natomiast badać miał, czy nie naruszały praw 

publicznych zagwarantowanych ustawą konstytucyjną 

Z kolei na poziomie jednostek samorządu terytorialnego organami 

prawotwórczymi mogły być organy samorządu gminnego oraz powiatowego. 

Działały one jednak tylko w pewnym zakresie, to znaczy mogły wydawać miejscowe 

rozporządzenia, jednak tylko w ramach ustaw i tylko w sprawach należących 

do własnego zakresu działania samorządu. Wyjątkami były rozporządzenia 

miejscowe w sprawach mieszczących się w poruczonym zakresie zadań. Odnosiło 

się to do na przykład miejscowych rozporządzeń policyjnych. 

                                                 

102 Ibidem, s. 279 – 280. 
103 Szerzej na ten temat w II części niniejszego rozdziału. 
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2. Hierarchia i wzajemny stosunek norm prawnych 

 

W okresie absolutyzmu w Cesarstwie Austriackim o hierarchii norm 

prawnych decydował głównie fakt, czy pochodziły one od monarchy bezpośrednio, 

czy też wydane zostały z jego woli przez podległe mu organy. Nie odróżniano 

również ustaw zasadniczych (konstytucyjnych) od ustaw zwykłych. 

Dopiero w wyniku nadania konstytucji, a na jej podstawie dołączenia 

organów przedstawicielskich do współudziału w procesie ustawodawczym pojawił 

się problem zróżnicowania rodzajów norm prawnych oraz ich wzajemnego stosunku. 

Zarówno teoria jak i praktyka pozwalają odtworzyć hierarchię norm prawnych, 

obejmującą kilka poziomów. Na najwyższym stopniu stały normy o następstwie 

tronu, czyli o tytule osoby do zasiadania na tronie cesarza austriackiego. Ustalając 

prawo do piastowania stanowiska najwyższego organu w państwie, stały ponad 

normami zawartymi w ustawach konstytucyjnych, wiążąc je co do tej kwestii. 

Normy te zawierały dwa akty: Sankcja Pragmatyczna, czyli postanowienie cesarskie 

z 19 kwietnia 1713 r. określające zasady następstwa tronu oraz Statut Familijny, 

ustanowiony przez cesarza w dniu 3 lutego 1839 r. regulujący przyczyny i procedurę 

utraty następstwa tronu. Wyłącznym ustawodawcą odnośnie tych aktów prawnych 

był monarcha, w tym zakresie działał bez współudziału parlamentu 104. 

Według powszechnie przyjmowanego poglądu, od 1867 r. poniżej norm 

o następstwie tronu stały normy zawarte w dwóch jednobrzmiących ustawach: 

austriackiej i węgierskiej, regulujących sposób załatwiania spraw wspólnych dla obu 

części monarchii. Ustawy te mogły być zmieniane tylko w taki sposób, w jaki 

powstały.  Oznaczało to konieczność identycznych co do treści ustaw parlamentów 

każdej z dwóch części monarchii, sankcjonowanych przez cesarza. Oczywiście nie 

mogły być z tymi ustawami sprzeczne ani ustawy konstytucyjne obu części 

monarchii ani również ustawodawstwo zwykłe105. 

                                                 

104 Por. K. Grzybowski, op. cit., s. 101. 
105 Por. J. Bardach (red.), op. cit., s. 263 
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Kolejne miejsce w hierarchii norm prawnych zajmowały normy 

konstytucyjne. Należy tutaj zaznaczyć, że w omawianym okresie Austria nie 

posiadała jednej, ujętej w jednym akcie normatywnym konstytucji, lecz szereg aktów 

prawnych noszących, poza dwoma wyjątkami, nazwę ustaw zasadniczych, 

zmienianych tylko w szczególny sposób przewidziany dla zmiany konstytucji. Taka 

formuła konstytucji pozwala wyróżnić dwie grupy norm konstytucyjnych. Pierwszą 

stanowiły normy zawarte w ustawach konstytucyjnych: Dyplomie październikowym 

z dnia 20 października 1860 r.106 i Patencie lutowym z dnia 26 lutego 1861 r.107. 

Druga grupa to normy zawarte w ustawach zasadniczych (Grundgesetze) 

wydawanych w celu wykonania Dyplomu i Patentu, wśród których znajdowały się 

ustawy zasadnicze obowiązujące na całym obszarze Austrii oraz obowiązujące 

w krajach. 

Dwa wspomniane wyżej akty konstytucyjne: Dyplom październikowy 

i Patent lutowy wyróżnia się ze względu na ich cechy szczególne: materię, jaką 

regulowały (tylko najbardziej ogólne zasady ustroju), nazwę zaczerpniętą z ery 

przedkonstytucyjnej (dyplom, patent), oraz fakt, iż nie zostały formalnie uchylone 

lub zmienione w sposób przewidziany dla zmiany ustaw zasadniczych. Oba akty, 

formalnie oktrojowane przez cesarza108, uważane były za jednakowo obowiązujące 

aż do końca istnienia państwa, chociaż drugi z nich - Patent lutowy w swej treści 

zmieniał szereg ogólnych postanowień Dyplomu, mimo iż formalnie i słownie 

określony był jako jego wykonanie. 

Drugą grupę norm konstytucyjnych stanowiły normy zawarte w ustawach 

zasadniczych (Grundgesetze)109. Te akty prawne wydawane były w celu wykonania 

ogólnych przepisów Dyplomu październikowego i Patentu lutowego. Ze względu 

                                                 

106 RGB 1860, nr 226. 
107 RGB 1861, nr 20. 
108 Formalnie zostały nadane swobodnie i z pełni władzy przez monarchę. W rzeczywistości jednak 
poprzez oddziaływanie czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych (np. nacisk narodów państwa, 
odpowiedzialność absolutyzmu za klęskę wojenną i ruinę finansową państwa) cesarz zmuszony był 
do ustępstw. Dlatego też, mimo formalnego oktrojowania, zarówno Dyplom październikowy jak 
i Patent  lutowy określa się jako konstytucje o genezie mieszanej, będące rodzajem kontraktu między 
dwiema ścierającymi się siłami. Więcej na ten temat w: K. Grzybowski, op. cit., s. 103 i nast.  
109 Nazwa ta występuje w art. VI Patentu lutowego. Całość tych ustaw (Inbegriff von Grundgesetzen) 
stanowi konstytucję (Verfassung) państwa. 
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na ich terytorialny zakres działania dzieli się je na dwie grupy. Pierwsza to ustawy 

zasadnicze ogólnopaństwowe, tj. obowiązujące na całym obszarze Austrii. Zalicza 

się do nich: 

- ustawę zasadniczą z dnia 21 grudnia 1867 r. o reprezentacji państwa110, 

wcześniej w brzmieniu załącznika I do Patentu Lutowego, 

- ustawę zasadniczą z dnia 21 grudnia 1867 r. o ogólnych prawach 

obywateli111,  

- ustawę zasadniczą z dnia 27 października 1862 r. o ochronie wolności 

osobistej112, 

- ustawę zasadniczą z dnia 27 października 1862 r. o ochronie prawa 

domowego113,  

- ustawę zasadniczą z dnia 21 grudnia 1867 r. o Trybunale Państwa 114, 

- ustawę zasadniczą z dnia 21 grudnia 1867 r. o władzy sędziowskiej115, 

- ustawę zasadniczą z dnia 21 grudnia 1867 r. o wykonywaniu władzy 

rządowej i wykonawczej116. 

Grupa ustaw zasadniczych ogólnopaństwowych rozszerzona była o ustawy 

wydane w uzupełnieniu (in Ergänzung), dla uzupełnienia (zur Ergänzung), 

ewentualnie jako częściowa zmiana (teilweise Änderung) ustaw zasadniczych . 

W związku z powyższym, ustawom tym względnie ich poszczególnym 

postanowieniom przyznawano charakter ustaw zasadniczych. Za takie uważane były: 

- ustawa z dnia 21 grudnia 1867 r. o sprawach wspólnych wszystkim 

krajom monarchii austriackiej117, 

                                                 

110 RGB 1867, nr 141. 
111 RGB 1867, nr 142. 
112 RGB 1862, nr 87. 
113 RGB 1862, nr 88. 
114 RGB 1867, nr 143. 
115 RGB 1867, nr 144. 
116 RGB 1867, nr 145. 
117 RGB 1867, nr 146. Powstała ona w uzupełnieniu ustawy zasadniczej o reprezentacji państwa. 



 68 

- ustawa z dnia 21 grudnia 1867 r. o czasowym zawieszeniu sądów 

przysięgłych118, 

- ustawa z dnia 22 października 1875 r. o rozstrzyganiu konfliktów 

kompetencyjnych między Trybunałem Państwa119, 

- ustawy z dnia 5 grudnia 1868 r. oraz z  dnia 11 kwietnia 1869 r. 

o liczebności armii120,  

- ustawa z dnia 17 czerwca 1888 r. o wynagradzaniu z funduszów 

państwowych za nauczanie religii121. 

Obok ustaw zasadniczych ogólnopaństwowych na tym samym miejscu 

w hierarchii aktów prawnych stały ustawy zasadnicze obowiązujące 

w poszczególnych krajach koronnych, odrębne dla każdego z tych krajów - 

konstytucje krajowe (Landesordnung). Stanowiły one wraz z krajowymi ordynacjami 

wyborczymi do sejmów krajowych (Landtagswahlordnung) załączniki do Patentu 

lutowego122. Łącznie  z ustawą zasadniczą o reprezentacji państwa określa się je jako 

ustawy zasadnicze o reprezentacji państwa i krajów. 

K. Grzybowski zaznacza, iż praktyka Trybunału Państwa rozszerzyła zakres 

pojęcia norm konstytucyjnych o prawa polityczne zagwarantowane obywatelom 

przez konstytucję. Dołączyła więc do nich prawo wyborcze do parlamentu, zawarte – 

poza zasadami – w zwykłych ustawach państwowych, oraz prawo wyborcze 

do samorządowych organów przedstawicielskich, zawarte w zwykłych ustawach 

krajowych123. 

Kolejną pozycję w hierarchii norm prawnych, zaraz za normami 

konstytucyjnymi, zajmowały normy zawarte w: ustawach zwykłych (zarówno 

                                                 

118 RGB 1867, nr 120. Ustawa ta wydana została dla uzupełnienia art. 11 ustawy zasadniczej o władzy 
sędziowskiej. 
119 RGB 1876, nr 37. Ustawa wydana przy częściowej zmianie ustawy zasadniczej o Trybunale 
Państwa. 
120 RGB 1868, nr 151 oraz RGB 1869, nr 41. 
121 RGB 1888, nr 99. Ustawie tej nadawano charakter ustawy zasadniczej ponieważ zmieniała przepis 
art. 17 ustawy zasadniczej o ogólnych prawach obywateli mówiący, że koszty te ponoszą związki 
religijne. 
122 Załączniki II a – II p do Patentu lutowego: statuty dla poszczególnych krajów koronnych, w tym 
dla Galicji, RGB 1861,  nr 20. 
123 K. Grzybowski, op. cit., s. 107. 
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ogólnopaństwowych jak i krajowych), zarządzeniach cesarskich w ramach 

kompetencji monarchy nie objętych konstytucyjną przebudową ustroju, 

a wydawanych jako normy ogólne, dla których nie jest wymagana forma ustawy, 

oraz  w rozporządzeniach cesarskich z mocą ustawy w sprawach, dla których 

normalnie  wymagana jest forma ustawy. Tak ogólnoaustriackie, jak i krajowe 

ustawy zwykłe oparte być miały na wyżej omówionych ustawach zasadniczych, 

stanowiących jako całość konstytucję. Z tego faktu wynikała więc ich 

równorzędność w systemie aktów prawnych124. 

Na tym samym stopniu co ustawy zwykłe stały zarządzenia cesarskie  

w ramach pierwotnych kompetencji monarchy, nie przekazanych ustawodawstwu. 

Choć według historyków ustroju ich zakres bywał sporny, powszechnie przyjmuje 

się, że należały tu między innymi kompetencje wynikające z naczelnego dowództwa 

armii125. Więcej kontrowersji budzi natomiast zakres kompetencji normotwórczych 

cesarza, które nie były skrępowane ustawami zwykłymi, a wynikały z jego 

stanowiska jako piastuna władzy rządowej. I tak na przykład cesarzowi 

przysługiwało prawo wydawania norm o organizacji aparatu państwowego oraz 

w pewnym zakresie przepisów prawa odnośnie do norm międzynarodowych126.  

Trzecim rodzajem aktów prawnych zawierających normy równorzędne 

normom ustawowym były rozporządzenia z konieczności (Notverordnungen). Były 

to rozporządzenia cesarskie z mocą ustawy w zakresie, w którym normalnie 

wymagana jest ustawa127. Wydawane były w razie zajścia specyficznych 

okoliczności, a więc wówczas, gdy zachodziła nagląca potrzeba ustawowego 

uregulowania danej sprawy, a parlament nie był zebrany. W art. 14 ustawy 

                                                 

124 Kwestia rozdziału kompetencji ustawodawczych między parlamentem ogólnoaustriackim 
a parlamentami krajowymi została omówiona w części I niniejszego rozdziału. 
125 Kompetencje ustawodawcze parlamentu w zakresie spraw wojskowych są uregulowane 
wyczerpująco i ograniczają się w istocie do ustalania porządku i czasu trwania służby wojskowej 
oraz corocznego uchwalania kontyngentu wojskowego (art. 11, pkt b ustawy zasadniczej z dnia 
21 grudnia 1867 r. o reprezentacji państwa).  
126 Akty prawne normujące zagadnienia z zakresu organizacji administracji mają nieraz charakter 
postanowień cesarskich. Jeśli zaś chodzi o cesarskie normy prawne odnoszące się do norm 
międzynarodowych, to za przykład posłużyć może Allerhöchste Entschliessung z dnia 30 lipca 1870, 
uznające konkordat jako umowę międzynarodową za nieobowiązujący. Za: K. Grzybowski, op. cit., 
s. 110. 
127 Ich formalną podstawą był przepis ustawy zasadniczej o reprezentacji państwa załączonej 
do Patentu lutowego.  
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zasadniczej z dnia 21 grudnia 1867 r. o reprezentacji państwa wprowadzono 

ograniczenia prawa cesarza do wydawania rozporządzeń z konieczności. I tak, akty te 

nie mogły zmieniać ustaw zasadniczych, trwale obciążać państwa, czy też pozbywać 

mienia państwowego. Bezwzględnie musiały być przedłożone do zatwierdzenia 

parlamentowi na najbliższej sesji, a w przypadku ich nieprzedłożenia lub odmowy 

zatwierdzenia przez którąś z izb, traciły moc obowiązującą. Treść wspomnianego art. 

14 dawała podstawę do twierdzenia, iż rozporządzenia z konieczności mogły 

dotyczyć tylko spraw należących do kompetencji ustawodawczej organów 

ogólnopaństwowych (a więc szerszego lub ściślejszego Reichsratu). Ustawodawstwo 

pomijało bowiem milczeniem zagadnienie dotyczące takich rozporządzeń 

w sprawach przekazanych kompetencji ustawodawczej krajów - w konstytucjach 

krajowych stanowiących załączniki do Patentu lutowego brak było analogicznych 

przepisów128. Praktyka potwierdzała jednak tendencje do rozszerzania kompetencji 

ustawodawczych monarchy: w przypadku np. nieuchwalenia przez sejm krajowy 

środków finansowych, niezbędnych dla administracji kraju, co wymagało formy 

ustawy krajowej, cesarz mógł zatwierdzić uchwały wydziału krajowego, 

przewidującego te środki. Cesarz mógł też, na podstawie nieograniczonego 

monarszego prawa konieczności, zawiesić konstytucję krajową i wydać 

postanowienia z nią sprzeczne.  

Ostatnie miejsce w hierarchii norm prawnych zajmowały normy zawarte 

w rozporządzeniach wykonawczych wydawanych na podstawie ustaw. Do ich 

wydawania potrzebne było więc wyraźne upoważnienie ustawowe. Podstawę temu 

dawała ogólnopaństwowa ustawa zasadnicza z dnia 21 grudnia 1867 r. o pełnieniu 

władzy rządowej i wykonawczej. Według jej przepisów, prawo wydawania 

rozporządzeń wykonawczych przysługiwało wszystkim władzom państwowym. 

Autonomiczne władze krajowe zostały go pozbawione, ze względu na fakt iż, sejmy 

                                                 

128 Z poglądem tym konfrontowano interpretację rozszerzającą uprawnienia ustawodawcze monarchy. 
M. Rostworowski uważał np., że z prawa Korony do stania na straży interesu publicznego wynika jej 
prawo wydawania aktów ustawodawczych, nawet bez udziału parlamentu, w razie konieczności 
państwowej, i że art. 14 nie stwarza tego prawa, lecz je ogranicza, więc tam, gdzie tych ograniczeń 
brak, jak np. w konstytucjach krajowych, mamy do czynienia nie z pozbawieniem Korony tego prawa, 
lecz z istnieniem jego bez żadnych ograniczeń, M. Rostworowski, W sprawie stosunku autonomii 
do § 14 ustawy zasadniczej o reprezentacji państwa, Kraków 1914.  
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krajowe jako organy ustawodawcze były tak samo jak i parlament organami 

państwowymi, tak więc wydawanie rozporządzeń wykonawczych do ustaw 

krajowych należało do rządu, a nie do wydziału krajowego. Wydział  był wyłoniony 

przez sejm działający jako organ samorządowy a nie ustawodawczy. W praktyce 

prawie wszystkie rozporządzenia wydawane były przez ministrów, rzadziej przez 

Radę Ministrów, którzy ustalając normy ogólne potrzebne do wykonania 

ustawodawstwa, uzależniali od siebie władze autonomiczne. Rozporządzenia władz 

państwowych wydawane na podstawie ustaw podlegały kontroli sądowej pod kątem 

ich zgodności z ustawą. Trybunał Państwa natomiast badać miał, czy nie naruszały 

praw publicznych zagwarantowanych ustawą konstytucyjną.  

Odrębnym zagadnieniem były natomiast rozporządzenia miejscowe, których 

prawo wydawania miały organy samorządu powiatowego i gminnego, jednakże tylko 

w sprawach należących do własnego zakresu działania samorządu, a wyjątkowo – 

w przypadku na przykład miejscowych rozporządzeń policyjnych – w sprawach 

mieszczących się w poruczonym zakresie zadań. 

 

 

3. Ustrojowe prawo samorządowe - podstawy prawne 

samorządu terytorialnego w okresie autonomii Galicji 

 

Prawo ustrojowe samorządu terytorialnego mieści się w ogólniejszym 

pojęciu wiedzy komunalnej (czy też nauk komunalnych, nauk o samorządzie). Jest to 

wiedza interdyscyplinarna, stanowiąca swego rodzaju kooperację różnych nauk 

z zakresu samorządu terytorialnego. Obejmuje więc naukę o polityce komunalnej129, 

nauki historyczne, szczególnie historię miast, elementy nauk o gospodarce oraz 

przede wszystkim wspomniane już ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 

                                                 

129 Polityka komunalna dotyczy m.in. takich zjawisk, jak: funkcje i pozycja jednostek organizacyjnych 
samorządu w społeczeństwie, polityka personalna, udział partii politycznych i organizacji 
społecznych w życiu samorządu, oddziaływanie inicjatyw obywatelskich na samorząd itp. 
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(funkcjonujące w literaturze również pod pojęciem prawa komunalnego). Prawo 

komunalne, które odnosi się do wszystkich postaci samorządu terytorialnego, 

funkcjonuje na pograniczu prawa konstytucyjnego – jako że zazwyczaj podstawy 

samorządu terytorialnego uregulowane są w przepisach konstytucyjnych – oraz 

prawa administracyjnego – na tle całego porządku prawnego związane jest najściślej 

z prawem publicznym, a szczególnie właśnie z prawem administracyjnym.  

Prawo komunalne to prawo ustrojowe; nie mieszczą się w nim zatem normy 

prawa materialnego, ponieważ dotyczą one działania samorządu na zewnątrz, 

lub przez stosowanie przez jego organy władztwa administracyjnego wobec 

jednostek lub też dotyczą sytuacji, gdy gmina działa jako właściciel mienia 

samorządowego i zawierając umowy z obywatelami czy innymi podmiotami 

niezależnymi organizacyjnie od samorządu korzysta z form prawa cywilnego130. 

Natomiast w zakres prawa ustrojowego wchodzą: elementy historyczne, 

charakterystyka istotnych cech samorządu terytorialnego, podstawy prawne 

funkcjonowania samorządu, czy też jego organizacja. W ramach tych mieszczą się 

również zagadnienia związane z obywatelstwem samorządowym oraz prawami 

wyborczymi, kwestie władztwa samorządowego i zadań samorządu, wreszcie 

regulacja nadzoru nad samorządem itp.  

Odbudowanie samorządu terytorialnego w Galicji w okresie autonomii 

wiąże się przede wszystkim ze sposobem regulacji struktur i sposobu działania tego 

samorządu. Regulacja ta odbywała się przez akty normatywne organów 

stanowiących różnych szczebli – począwszy od centralnych, poprzez krajowe, 

a na miejscowych kończąc, co wynikało ze specyfiki ustroju monarchii austriackiej 

w omawianym okresie. 

W systemie austriackim zrezygnowano z ujęcia zasad ustroju samorządu 

terytorialnego w ustawodawstwie konstytucyjnym. Całość norm dotyczących 

samorządu mieści się w aktach prawnych zajmujących w hierarchii źródeł prawa 

pozycję ustaw zwykłych i aktów im równorzędnych. Konsekwencją tego była 

                                                 

130 Por. Z. Leoński, op. cit., s. 13. Autor podkreśla również, iż rozgraniczenie prawa ustrojowego 
i materialnego nieraz nastręcza wiele trudności, np. gdy chodzi o gospodarkę samorządową. 
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możliwość ich zmiany w drodze zwykłej ustawy lub rozporządzenia cesarskiego. 

Jak podkreśla K. Grzybowski: odmiennie od praw obywatelskich, od struktury 

parlamentu centralnego, od autonomii krajów – samorząd nie jest konstytucyjnie 

chroniony131. 

Jeśli chodzi o regulacje ogólnoaustriackie, należy podkreślić, iż przepisy 

dotyczące organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego znajdują się 

w niewielu ustawach. Ogólne zasady ustroju gmin wprowadzone zostały państwową 

ustawą gminną z dnia 5 marca 1862 r.132 Wedle przepisów tej ustawy, samorząd 

nie wymagał  hierarchicznego systemu organów, ograniczony został do najniższego 

stopnia – do gminy, która stała się jedyną, konieczną jednostką samorządu 

terytorialnego. Władze krajowe miały prawo utworzenia ogniwa pośredniego 

w postaci samorządu powiatu, niemniej jednak to gmina miała pozostać podstawową 

jednostką, na której opierał się cały system. Gmina pozostawać miała pod 

bezpośrednim nadzorem organów krajowych. Państwowa ustawa gminna nie 

odnosiła się do tak podstawowego elementu definicji gminy, jak terytorium. 

Wskazywała jedynie, iż każda nieruchomość musiała należeć do jakiejś gminy. 

Pominięta została również kwestia przynależności do gminy133. Poza stwierdzeniem, 

iż każdy obywatel państwa musiał być przynależny do jakiejś gminy, ustawa 

odesłała regulację tego zagadnienia do odrębnej ustawy.  

Ustawa ustanowiła również organy gminy: wydział gminny 

(Gemeindeausschuss), który pełnił rolę rady gminnej oraz zwierzchność gminną 

(Gemeindevorstand). Bardzo ogólnikowo odniosła się do ich kompetencji 

i wzajemnych relacji. Otóż wydział był organem uchwalającym i nadzorującym, 

natomiast zwierzchność organem zarządzającym i wykonawczym, odpowiedzialnym 

przez wydziałem gminnym. Tym sposobem ustawom krajowym pozostawiono 

swobodę regulowania struktury organów gminy. W szerszym zakresie ustawa z 1862 

r. odniosła się do zadań gminy, regulując ich własny i poruczony zakres. Wreszcie, 

                                                 

131 K. Grzybowski, op. cit., s. 242. 
132 RGB 1862, nr 18. 
133 Było to przejawem ścierania się dwóch tendencji: z jednej strony podnoszono konieczność ochrony 
praw jednostki (prawo przesiedlania się, przenoszenia majątku), z drugiej podkreślano konsekwencje 
naturalnych praw gminy, wśród nich niezbywalne prawo przyznawania członkostwa w gminie, które 
mogło służyć ograniczaniu wolności przesiedlania się.  
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wspomniana ustawa traktowała o nadzorze nad gminą. Nie skupiając się w tym 

miejscu na konkretnych rozwiązaniach134, należy podkreślić, iż przepisy odnośnie 

nadzoru były skomplikowane i nieraz ze sobą sprzeczne, były w swej istocie 

połączeniem nadzoru i podporządkowania. 

Wśród ustaw państwowych ważną z punktu widzenia samorządu gminy 

była ustawa  z dnia 3 grudnia 1863 r. o prawie swojszczyzny135, znowelizowana 

dnia 5 grudnia 1896 r.136 Była ona realizacją zapowiedzi zawartej w państwowej 

ustawie gminnej z 1862 r. Określała stosunki przynależności do gminy oraz kwestię 

obywatelstwa gminy. Przepisy tej ustawy wcielone zostały później do ustawy 

krajowej o samorządzie gminnym. Szczegółowe postanowienia omawianego tu aktu 

prawnego zostały przedstawione w dalszej części rozdziału. 

 Pozostałe ustawy ogólnopaństwowe, składające się na ustrojowe prawo 

samorządowe nie dotyczyły już w całości swej materii samorządu terytorialnego. 

Zawierały natomiast przepisy odnoszące się do zakresu działania gminy, nakładając 

na nią zadania należące czy to do zakresu własnego, czy do poruczonego. Jako 

przykłady takich ustaw wymienić można np.: 

- ustawy z dnia 12 maja 1868 r. oraz z dnia 27 lipca 1871 r. regulujące 

policyjne wydalanie i odsyłanie pod strażą (szupasem)137, nakładające 

na gminę zadania związane ze współudziałem w postępowaniu 

szupaszniczym (wydalaniu policyjnym z gminy), 

- ustawę z dnia 25 maja 1868 r.138, przyznającą organom gminy 

kompetencję do wykonywania czynności związanymi ze ślubami 

cywilnymi, 

- ustawę z dnia 29 marca 1869 r.139,  dotycząca udziału gminy w spisach 

ludności, 

                                                 

134 Problematyka nadzoru nad gminą jest przedmiotem rozdziału IX niniejszej pracy.  
135 RGB 1863, nr 105. Prawo swojszczyzny, a więc przynależności do gminy zostało szeroko 
omówione w rozdziale IV. 
136 RGB 1896, nr 222. 
137 RGB 1868, nr 41 oraz RGB 1871,  nr 88. Procedura szupasu, a więc wydalenia z gminy pod strażą 
omówiono jest przedmiotem rozdziału IV. 
138 RGB 1868, nr 47. 
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- ustawę z dnia 30 kwietnia 1870 r.140, rozszerzającą kompetencje gminy 

o współudział w sprawach zdrowia publicznego. 

 

Kwestią, od której należy zacząć omawiając krajowe ustawodawstwo 

samorządowe, jest fakt, iż Sejm Krajowy Galicyjski wykorzystał możliwość 

wprowadzenia pośredniego szczebla samorządu, jaką dawała mu ustawa 

ogólnoaustriacka z 1862 r. Ustanowiono więc powiaty, których zręby  ustroju 

i funkcjonowania uregulowano w dwóch ustawach, obu z dnia 12 sierpnia 1866 r.:  

o reprezentacji powiatowej141 oraz o ordynacji wyborczej powiatowej142. Powiat był 

jednocześnie najniższą jednostką administracji rządowej, w której przedstawicielem 

władzy rządowej był starosta. Oprócz pełnienia funkcji z zakresu administracji 

państwa, działał również jako organ zwierzchni i nadzorujący w stosunku do gmin. 

Jako jednostkę samorządu terytorialnego powiat reprezentowały: rada powiatowa, 

jako organ uchwałodawczy i kontrolujący, wybierana w systemie kurialnym na       

 6-letnią kadencję oraz wydział powiatowy, będący organem wykonawczo – 

zarządzającym. Na jego czele stał marszałek powiatu, wybierany przez radę, 

ale zatwierdzany przez cesarza143.  

Jeśli zaś chodzi o przepisy dotyczące gmin, to omówiona wyżej państwowa 

ustawa gminna z 1862 r., wytyczając tylko bardzo ogólne ramy organizacji 

i działania samorządów, regulację wielu szczegółowych kwestii zostawiła sejmom 

krajowym. Dlatego też uchwalona przez galicyjski Sejm Krajowy ustawa z dnia 

12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordynacji wyborczej dla gmin144 była już 

dość obszernym aktem prawnym, w porównaniu z ustawą ogólnopaństwową. Ustawa 

ta składała się z dwóch integralnych części: pierwszą stanowiła ustawa gminna, 

drugą natomiast ordynacja wyborcza dla gmin.  Na okres 23 lat uregulowały one 

ustrój gmin oraz prawne ramy funkcjonowania władz lokalnych, a także zasady 

                                                                                                                                          

139 RGB 1869, nr 67. 
140 RGB 1870, nr 68. 
141 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1866, nr 21. 
142 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1866, nr 21. 
143 Por. np. J. Malec, D. Malec, op. cit., , s. 125 i 127. 
144 Dz. U. i Rozp. Kraj. z 1866 r., nr 19.  
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wyborów do organów samorządowych. W przeciwieństwie do ustawy 

ogólnopaństwowej, krajowa ustawa odnosiła się do terytorium gminy 

oraz regulowała kwestie łączenia się gmin. W zakresie przynależności do gminy 

ustawa w zasadzie opierała się na przepisach państwowej ustawy o prawie 

swojszczyzny z 1863 r. Gminę reprezentowały w jej sprawach dwa organy. 

Pierwszym była rada gminna, jako organ uchwalający i nadzorujący, drugim – 

zwierzchność gminna, jako organ zarządzający i wykonawczy. Przepisy ustawy 

regulowały szczegółowo skład tych organów, wybór ich członków, kadencję 

oraz kompetencje, szczególnie w odniesieniu do realizacji zadań własnych 

i poruczonych gminy. Odrębne działy ustawy regulowały sprawy gospodarki 

gminnej (w tym użytkowania mienia gminy, uchwalania budżetu i nakładania 

dodatków do podatków), kwestię praw ludności chrześcijańskiej i żydowskiej 

oraz sprawy dotyczące nadzoru nad gminami145.  

Zmianę przepisów dotyczących samorządu gminnego w miastach 

wprowadziła ustawa gminna dla miast z dnia 13 marca 1889 r.146 Regulowała ona 

ustrój samorządowy 30 największych miast Galicji (poza Krakowem i Lwowem), 

wśród których znalazł się Nowy Sącz. W stosunku do poprzedniej z 1866 r., ustawa 

ta precyzowała zakres zadań gminy miejskiej oraz działalności gospodarczej gminy, 

w tym zasady opracowywania budżetu miasta. Wprowadziła również zmiany 

w strukturze rady miejskiej, a także precyzowała skład, wybór i sprawy płacowe 

członków magistratu oraz ich zadania. Przepisy tych ustaw były wielokrotnie 

zmieniane, co miało związek z bieżącą sytuacją społeczno – polityczną oraz 

toczącymi się debatami nad reformą  systemu samorządu terytorialnego. Można 

podać liczne przykłady ustaw zmieniających postanowienia ustaw gminnych 

zarówno z 1866 r., jak i z 1889 r., oraz ustaw powiatowych147. 

Wymienione powyżej ustawy regulowały w stosunkowo wyczerpujący 

sposób ustrój samorządu terytorialnego w Galicji. Obok nich wydano niewiele ustaw 

                                                 

145 Szczegółowe postanowienia ustaw samorządowych omawiane są w kolejnych rozdziałach. 
146 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1889, nr 24. 
147 Jednym z wielu przykładów jest ustawa z dnia 19 listopada 1868 r. wprowadzająca zmiany do 
ustawy gminnej poprzez usunięcie ograniczeń udziału niechrześcijańskich członków gminy 
w reprezentacji gminnej, Dz. U. i Rozp. Kraj. 1868, nr 30. 
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w całości lub w części odnoszących się do organizacji i funkcjonowania powiatów 

i gmin, a więc wchodzących w skład ustrojowego prawa samorządowego. 

Jako przykłady można przytoczyć ustawę z dnia 6 grudnia 1883 r. o władzy 

dyscyplinarnej nad zwierzchnością gminną148, ustawę z dnia 22 stycznia 1886 r. 

o rozstrzyganiu zażaleń przeciw zwierzchności gminnej149, czy też ustawę z dnia 

10 lutego 1891 r. o policji  ogniowej obowiązującą w miastach i miasteczkach150. 

W ramach ustrojowego prawa samorządu terytorialnego mieściły się również 

rozporządzenia wykonawcze, wydawane na podstawie ustaw, 

tak ogólnopaństwowych, jak i krajowych, przez władze państwowe. W praktyce 

najczęściej wydawane były przez poszczególnych ministrów, rzadziej przez radę 

ministrów. Jak wspomniano w I części niniejszego rozdziału, autonomiczne władze 

krajowe zostały pozbawione prawa wydawania rozporządzeń wykonawczych, ze 

względu na fakt iż, sejmy krajowe jako organy ustawodawcze były tak samo jak 

i parlament organami państwowymi, tak więc wydawanie rozporządzeń 

wykonawczych do ustaw krajowych należało do rządu, a nie do wydziału krajowego. 

Jako przykład takich aktów prawnych służyć może rozporządzenie ministra spraw 

wewnętrznych i najwyższej władzy policyjnej z dnia 15 lutego 1857 r. 151, dotyczące 

wykonywania przez gminę zadań w zakresie spraw meldunkowych, czy też 

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 19 maja 1892 r., które zawierało 

wzorcowy statut powiatowych i gminnych kas oszczędności. 

Ustawa gminna z 1866 r.  w art. 49 stanowiła, że Rada ma prawo 

w granicach Ustaw uchwalić porządek czynności i postępowania dla siebie 

i urzędów gminnych. Porządek taki (regulamin) musiał więc być zgodny 

z obowiązującym ustawodawstwem. Podobna regulacja znalazła się w ustawie 

gminnej dla miast z 1889 r., w której według art. 26, lit. u do zakresu działania rady 

miejskiej należało uchwalanie regulaminu dla własnych czynności. Z istnienia takich 

przepisów w ustawach samorządowych wynika, iż regulaminy te,  obok ustaw, 

                                                 

148 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1883, nr 76. 
149 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1886, nr 16. 
150 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1891, nr 18. 
151 RGB 1857, nr 33. 
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stanowią ważne źródło ustrojowego prawa samorządowego. Cytując słowa 

Z. Leońskiego:  Lokalna regulacja ustrojowa odbywa się w głównej mierze w formie 

statutu [tutaj: w formie regulaminu – przyp. autorki]. Statut jest wyrazem swego 

rodzaju autonomii w zakresie regulacji „życia wewnętrznego” w samorządzie. 

Co do istoty statutu jako swoistego aktu normatywnego, regulującego ustrój 

samorządu, należy go traktować jako integralną część ustrojowego prawa 

samorządu oraz akt wykonawczy do ustawy152. 

Regulacje miejscowe, jako element prawa ustrojowego, nie mogły wkraczać 

w sferę praw i obowiązków obywateli lub innych podmiotów nie podlegających 

organizacyjnie samorządowi. W istocie tak było. Rada miejska Nowego Sącza, 

skorzystała z prawa do regulowania we własnym zakresie swego ustroju 

wewnętrznego, uchwalając dnia 25 stycznia 1898 r. Regulamin obrad Rady miejskiej 

Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Sącza153. Dotyczył on tylko i wyłącznie 

zagadnień związanych z ustrojem wewnętrznym organu przedstawicielskiego 

samorządu gminy, a więc organizacji posiedzeń, sposobu otwierania, prowadzenia 

i zamykania obrad. Zawierał również przepisy związane z podejmowaniem uchwał 

i ich ważnością oraz ze sposobem prowadzenia księgi uchwał i księgi protokołów. 

Z kolei Regulamin dla Komisji wybranych po myśli art. 29 ustęp 5 ustawy gminnej154 

uchwalony w dniu 10 lutego 1910 r. regulował strukturę wewnętrzną komisji 

działających w ramach rady miejskiej, procedury związane z pracami komisji 

i zadania w zakresie procesu uchwałodawczego155. 

                                                 

152 Z. Leoński, op. cit., s. 21-22. 
153 APNS, sygn. MNS 251, s. 17-31. 
154 APNS, sygn. MNS 251, s. 140 – 144. 
155 Szczegółowe postanowienia regulaminów omówione są w rozdziale VI niniejszej pracy. 
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Rozdział IV 

Terytorium i mieszkańcy gminy miejskiej 

Nowy Sącz w latach 1866 - 1918  

 

 

1. Podstawowe elementy definicyjne samorządu 

gminnego 

 

Podejmując próbę zdefiniowania samorządu gminnego funkcjonującego 

w tak odległym okresie, jaki jest przedmiotem niniejszej pracy, należy w pierwszej 

kolejności odnieść się do kwestii, czy instytucje prawnoustrojowe minionych 

okresów można oceniać według cech przypisywanych im współcześnie. Innymi 

słowy, czy kryteriami ustalonymi obecnie dla samorządu terytorialnego można 

charakteryzować instytucje samorządowe z poprzednich epok. Wychodząc 

z założenia, że w okresie zaborów na ziemiach polskich kształtował się samorząd 

w jego nowoczesnej formie, można przyjąć że jego ówczesne instytucje posiadały, 

w większym lub mniejszym stopniu, cechy właściwe dla samorządu funkcjonującego 

współcześnie. Dlatego też słuszna wydaje się próba zdefiniowania gminnego 
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samorządu terytorialnego lat 1860 – 1918 w kontekście obecnie uznanego znaczenia 

pojęcia samorząd terytorialny.     

Obecnie samorząd terytorialny traktuje się jako jedną z podstawowych 

instytucji ustrojowo-prawnych współczesnego państwa, wyrazem czego jest 

regulacja jego ustroju w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym. W oparciu 

o rozwiązania normatywne trudno jest jednak sformułować uniwersalną definicję 

samorządu terytorialnego, jako że zakres uregulowań prawnych dotyczących tej 

kwestii różni się w zależności od kraju (spotyka się zarówno przypadki wyrażenia 

tylko ogólnej zasady, ale również szczegółowe regulacje zasad organizacyjnych 

i funkcjonalnych). Dlatego też definiuje się samorząd terytorialny poprzez 

sformułowanie katalogu jego cech zawartych w rozwiązaniach normatywnych. 

Do podstawowych elementów takiego katalogu zalicza się: podmiot i przedmiot 

samorządu oraz nadzór nad samorządem. 

Podmiotem samorządu terytorialnego jest jednostka o charakterze 

korporacyjnym wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym 

i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonione w drodze wyborów organy zadania 

administracji publicznej na zasadach niezależności określonej prawnie i podlegająca 

przy tym nadzorowi państwowemu156. A więc podmiotem samorządu jest 

społeczność lokalna zamieszkująca określone terytorium, zorganizowana 

w terytorialny związek samorządowy (gminę). Gmina jest więc uznana za korporację 

terenową, czyli związek mieszkańców danego obszaru. Następuje w związku z tym 

upodmiotowienie społeczności lokalnej w rozumieniu prawnym, które dokonywane 

jest przez państwo w celu realizacji jego zadań. Tak więc samorząd to sprawowanie 

administracji przez zbiorowość zainteresowanych osób. 

Elementem pojęcia podmiotu samorządu terytorialnego jest, obok substratu 

osobowego, terytorium. Sformułowanie terytorium gminy ma charakter jedynie 

symboliczny. Obszar objęty jej granicami nie jest przecież zastrzeżony tylko 

i wyłącznie dla władz gminnych, nie jest też przedmiotem własności gminy, 

podobnie jak nieruchomości na nim stojące. Ponadto nie tylko gminy dysponują 

                                                 

156 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2003, s 21. 
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władztwem na swoim obszarze. Niemniej jednak skupiają one podmioty 

na określonym terytorium oraz dysponują władztwem w zakresie realizowanych 

przez siebie zadań na tym właśnie terytorium. W tym też sensie określenie 

terytorium jest składnikiem definicyjnym samorządu terytorialnego.  

Istotę podmiotu samorządu warunkuje również jego organizacja. Gmina, 

będąc strukturą o charakterze korporacyjnym, nie jest  wstanie realizować swoich 

zadań in pleno. Dlatego też jej członkowie wybierają organy tym samym 

powierzając im bezpośrednio realizację zadań  przypisanych gminie. Powoływanie 

organów samorządowych w drodze wyborów uznawane jest obecnie za cechę 

konstytutywną samorządu terytorialnego. 

Podobnie nieodzownym elementem pojęcia podmiotu samorządu jest  

osobowość prawna przyznawana terytorialnym związkom samorządowym przez 

prawo. Chodzi tu o osobowość zarówno publiczną, jak i prywatną. Osobowość 

publicznoprawna pozwala jednostkom samorządowym na nawiązanie stosunków 

prawnych z organami państwa. Gmina wykonuje zadania o charakterze publicznym, 

dlatego też może ona korzystać ze środków prawnych właściwych władzy 

państwowej, między innymi ze środków prawnych o charakterze władczym. A więc 

podmiotowość publicznoprawną samorządu określa, będąca jego istotą, możliwość 

stosowania władztwa administracyjnego. Obok osobowości publicznoprawnej 

związkom samorządowym nadano osobowość prywatnoprawną. Pozwala im 

to na uczestnictwo w obrocie gospodarczym na takich samych zasadach jak 

w przypadku innych podmiotów gospodarczych. A więc gminy mogą posiadać 

własny majątek, korzystać z niego, czerpać z niego dochody, samodzielnie nim 

zarządzać, zaciągać zobowiązania itp. Jak podkreśla B. Dolnicki, osobowość prawna 

jest rękojmią samorządności. Gminy mogą wchodzić z organami państwa w stosunki 

prawne, charakterystyczne dla dwóch równorzędnych podmiotów. Choć podlegają 

nadzorowi organów państwowych, to mogą wieść z nimi spór157. 

Jeśli chodzi o przedmiot samorządu, to za taki uznaje się wykonywanie 

administracji państwowej. Samorząd tworzony jest bowiem w celu sprawowania 

                                                 

157 Ibidem, s. 21.  
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administracji państwa, oczywiście w zakresie wyznaczonym przepisami prawa. 

Samorząd wykonuje zadania o charakterze państwowym posługując się przy tym 

instrumentami prawnymi typowymi dla władzy państwowej. Jest to wyraz 

pionowego podziału zadań publicznych, polegającego na tym, że ich wykonywanie 

powierzono, obok administracji państwowej, podmiotom o niepaństwowym 

charakterze, w tym głównie związkom samorządowym. Gminy otrzymały prawo do 

samodzielnego organizowania powierzonych im spraw i zarządzania nimi. Istotą 

tych spraw jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze lokalnym, z jednej 

strony wynikających z potrzeb wspólnot lokalnych, a z drugiej strony powierzonych 

przez państwo. Stąd też wywodzi się podział zadań na własne i zlecone. Z założenia 

zadania własne powinny być wykonywane samodzielnie, z możliwością ingerencji 

organów państwowych, ale tylko w formach przewidzianych prawem i tylko 

z punktu widzenia zgodności z prawem. Zadania zlecone z kolei mogą podlegać 

takiej merytorycznej ingerencji za pośrednictwem wytycznych organów 

państwowych. W obydwu zakresach gmina realizuje zadania określone ustawami, 

a ich ustawowo określony publiczny charakter wskazuje na miejsce gmin w realizacji 

wewnętrznej funkcji państwa. 

Współcześnie w ramach katalogu cech wspólnych charakterystycznych dla 

wszystkich rozwiązań samorządowych jest regulacja kwestii nadzoru. Tworzenie 

instytucji samorządowych wraz z określeniem ich własnego zakresu zadań oraz 

powierzeniem im zadań państwowych wymaga bowiem zapewnienia zgodności 

działań samorządu z państwowym porządkiem prawnym. Zapewnieniu takiej 

zgodności służy instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym. Obecnie zarówno 

zakres zadań samorządu jak i intensywność sprawowania nad nimi nadzoru 

państwowego zależą od konkretnych rozwiązań prawnych. Przepisy określają, 

według jakich kryteriów działania podmiotów samorządowych oceniane mają być 

przez organy nadzorcze, oraz jakie konsekwencje wiążą się z nieprzestrzeganiem 

ustalonych kryteriów przez organ samorządowy i organ nadzorczy. 

Przeprowadzona powyżej próba zdefiniowania samorządu, a raczej 

wyliczenia warunków jego istnienia, pozwala na wyodrębnienie elementów, 

w oparciu o które przeprowadzona została analiza ustroju samorządu miejskiego 

w Nowym Sączu funkcjonującego w okresie autonomii Galicji. Poniżej 
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scharakteryzowane zostały dwa podstawowe elementy definicyjne gminy, 

mieszczące się w zakresie podmiotu samorządu, jak: substrat osobowy gminy oraz 

jej terytorium. Kwestie organów gminnych, stanowiących i wykonawczych: ich 

struktury, funkcjonowania, kompetencji i wzajemnych relacji oraz kwestia nadzoru 

nad samorządem gminnym w omawianym okresie są przedmiotem szczegółowej 

analizy w ramach kolejnych rozdziałów pracy. Natomiast kwestie majątku gminy 

i finansowania jej zadań jako przejaw osobowości prywatnoprawnej, jak również 

przedmiot samorządu czyli zakres zadań gminy omówiono w końcowym rozdziale 

pracy.  

 

 

2. Terytorium gminy 

 

Ustawodawstwo samorządowe rozróżniało gminy miejskie i wiejskie. 

Czyniło to nie wprost, a poprzez szczegółowe uregulowania prawne, uwydatniające 

drobne różnice w rozwiązaniach ustrojowych właściwych  dla gmin o charakterze 

wiejskim i miejskim158. I tak, rada gminna składała się z członków pochodzących 

z wyboru oraz z radnych bez wyboru wchodzących automatycznie w skład rady 

gminnej z racji wysokości płaconych podatków bezpośrednich, natomiast w radzie 

miejskiej przepisy przewidywały tylko i wyłącznie udział radnych pochodzących 

z wyboru. Rozróżnienie gmin w sposób bezpośredni wpływało na nazewnictwo 

organów gminy: rada gminna w mieście funkcjonowała jako rada miejska, natomiast  

zwierzchność gminną tworzyli: wójt i przysiężni na wsi oraz burmistrz z asesorami 

w gminie miejskiej. 

Obok gmin miejskich i wiejskich istniały jeszcze w Galicji obszary 

dworskie, których status uregulowała ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 r. o obszarach 

                                                 

158 Jak zaznaczono już wcześniej w pracy, krajowa ustawa gminna z 1866 r. odnosiła się do gmin 
wiejskich, jak i miejskich. Dopiero w 1889 r. sejm krajowy uchwalił osobną ustawę gminną dla miast. 
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dworskich159. Właściciele ziemscy wraz ze swą własnością nieruchomą zostali 

wyłączeni z gmin, odseparowani od społeczności gminnych, a ich własność stała się 

czymś w rodzaju odrębnej jednostki administracji. Im samym zaś prawo nadało 

funkcję jedynego, jednocześnie kierowniczego organu tej jednostki. Wskutek tego 

obszar dworski został odizolowany prawnie od gminy, w obszarze której faktycznie 

geograficznie się mieścił. W ten sposób doszło do wewnętrznej sprzeczności. Na tym 

samym poziomie stały obok siebie: jednostki oparte na patrymonialnej zasadzie 

zwierzchnictwa oraz jednostki oparte na zasadzie wspólnoty zrzeszenia 

terytorialnego. J. Dunajewski naturalnemu prawu do samorządu w gminie 

przeciwstawiał obszary dworskie z ich quasi feudalnym pojęciem panowania 

większej własności. Gminy były według niego normalną dziewiętnastowieczną 

instytucją administracyjną, zaś obszary dworskie prawdziwymi monstrami 

politycznymi, nie czym innym tylko własnością prywatną z charakterem instytucji 

administracyjnej160. Mimo tak znacznych rozbieżności, system ten utrzymał się aż 

do roku 1918.  

Cechą wyróżniającą gminę jest jej ścisłe połączenie z określonym 

terytorium.  Państwowa ustawa gminna z 1862 r. w zasadzie pomijała kwestię 

obszaru gminy, nie identyfikując jej z konkretną miejscowością. Wymóg, że każda 

nieruchomość musi należeć do jakiejś gminy, był jedyną zawartą w ustawie normą, 

jaką można odnieść do terytorium gminy. Sejm krajowy mógł jednak drogą ustawy 

wyłączyć z gminy własność ziemską, a główne miasta lub niektóre większe 

uzdrowiska mogły otrzymać własne statuty. Tak było w Galicji, gdzie sejm krajowy 

kwestię obszarów dworskich uregulował w odrębnej ustawie, podobnie osobno 

potraktował ustrój miast Lwowa i Krakowa oraz miast uzdrowiskowych.  

Ustawa krajowa z 1866 r.  również nie odnosiła się wprost do terytorium 

gminy. Określała jedynie w art. 1, iż gminy stanowią: osady (wsie, miasteczka 

i miasta) mające na dzień jej wejścia w życie własny zarząd gminny. Uznany został 

zatem dokonany wcześniej podział administracyjny oraz dopuszczone zostały 

                                                 

159 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1866, nr 20. 
160 J. Dunajewski, Zarys organizacji władz administracyjnych dla Galicji, Mowy,  t. I, s. 124. 
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możliwości jego zmian  przez powstawanie, łączenie i znoszenie jednostek 

w określonym trybie. Terytorium gminy pokrywało się z dotychczasowym obszarem 

jednej, czasem kilku wsi bądź z granicami miasta161. Gminy należące do tego 

samego powiatu mogły się łączyć. Mogło to nastąpić tylko za zgodą rady powiatowej 

i przy jednoczesnym braku sprzeciwu namiestnika kraju. Warunkiem połączenia 

było podpisanie umowy regulującej kwestie związane z posiadaniem i użytkowaniem 

własności oraz zakładów i funduszy. Ponowne podzielenia tak połączonych gmin 

możliwe było tylko na mocy ustawy krajowej. Jeśli zaś chodzi o zmianę granic gmin, 

to potrzebna była do niej zgoda rady powiatowej poprzedzona oświadczeniem 

namiestnika o braku przeciwwskazań w tym względzie. 

Nowy Sącz był miastem średniej wielkości. U progu ery autonomicznej jego 

obszar wynosił niewiele ponad 1130 ha. Był jednak wciąż powiększany o sąsiednie 

wsie i osady. Po przyłączeniu Załubińcza obszar miasta wynosił już ponad 1480 ha. 

Miasto rozbudowywało się, a rozwój gospodarki miejskiej wymagał pozyskiwania 

terenów pod urządzenia przemysłowe i komunalne. Gmina miejska Nowy Sącz 

dzieliła się na wyodrębnione części. Na posiedzeniu dnia 24 lipca 1884 r. rada 

miejska ustanowiła podział terytorialny gminy. Odtąd gmina składała się 

z Śródmieścia (Miasto Nowy Sącz) i siedmiu przedmieść: Podzamcze, Grodzkie, 

Młyny i Hamry, Gorzków, W Granicach, Wólki i Kaduk, Zakamienica162. W 1898 r. 

rada zdecydowała o przyłaczeniu do Nowego Sącza gminy Załubińcze oraz 

wszystkich obszarów dworskich Załubińcza163, stanowiących ósme przedmieście.  

 

 

                                                 

161 Por. K. W. Kumaniecki, Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach polskich 
w zarysie, Kraków 1921, s. 78 i 198. 
162 Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowy Sączu (dalej: APNS), sygn. MNS 236, s. 77 – 
86. 
163 Sprawa Załubińcza była bardzo kontrowersyjna. Jeszcze w dwa miesiące po uchwaleniu 
przyłączenia tych terenów do  miasta  toczyły się burzliwe obrady, a uchwale rady zarzucano błędy 
formalne. Ostatecznie rada pozostała przy uchwale w jej pierwotnym brzmieniu z dnia 31 marca 1898 
r. APNS, sygn.: MNS 229, s. 141 – 146; MNS 238, s. 51 –53. 
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3. Substrat osobowy 

 

Przepisy prawa wyróżniały kilka kategorii podmiotów tworzących gminę, 

różniących się tak zakresem uprawnień jak i obowiązków w stosunku do gminy. 

Pierwszą grupą byli członkowie gminy (Gemeidemitgelied). Tylko członkom gminy 

ustawodawca przyznał prawo swobodnego pobytu w gminie oraz udziału w prawach 

i korzyściach z tego wynikających i tylko na członków nałożone zostały obowiązki 

i ciężary  gminy. Tak więc ci spośród członków gminy, którzy posiadali 

obywatelstwo austriackie, jednocześnie przynajmniej od roku opłacali podatek 

bezpośredni z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej czy posiadanej 

nieruchomości, mieli czynne prawo wyborcze do rady gminnej. Do członków gminy 

ograniczona była również grupa osób którym przysługiwało prawo bycia wybranym 

do rady. Prawo to jednak mieli tylko mężczyźni, posiadający obywatelstwo 

austriackie, którzy ukończyli 24 lata. Członkowie gminy mieli swobodny dostęp do 

księgi uchwał rady gminnej oraz do inwentarza majątku gminnego, mogli również 

przeglądać spisy wyborców. Spośród członków gminy pochodzili delegaci 

reprezentujący wyodrębnione części gminy wybrani w celu właściwego 

sprawowania policji miejscowej. Do obowiązków i ciężarów przewidziane ustawą, 

do jakich zobowiązani byli członkowie gminy należały, oprócz płacenia podatków 

i dodatków gminnych do podatków: wykonywanie posług i robót ustalanych przez 

radę gminną w celu uzupełnienia niedoborów budżetowych oraz wykonywanie 

nakazanych robót zmierzających do usunięcia bieżącego niebezpieczeństwa 

w nagłych wypadkach, takich jak pożary czy powodzie. Członkowie gminy dzielili 

się na dwie odrębne kategorie: przynależnych i uczestników.  

Ważniejszą, bo dającą więcej uprawnień była kategoria przynależnych do 

gminy, czyli osób mających w gminie prawo przynależności. Oprócz wymienionych 

wyżej praw przysługujących wszystkim członkom gminy,  przynależni mieli prawo 

do wsparcia ze strony gminy w razie zubożenia bądź niezdolności do pracy. Tylko 

oni mogli uzyskać obywatelstwo miejskie, a w systemie wyborczym do rad 

gminnych pewnych kategorii przynależnych nie dotyczył cenzus majątkowy. 
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Kwestie związane z zagadnieniem przynależności regulowała państwowa 

ustawa z dnia z 3 grudnia 1863 r. o prawie swojszczyzny164, znowelizowana w 1896 

r., według której każdy obywatel państwa, na mocy prawa swojszczyzny 

(Heimatsrecht) musiał należeć do jakiejś gminy. Przynależność do określonej gminy 

powstawała z mocy prawa,  dziedziczona była po ojcu lub nieślubnej matce. Tak 

więc co do zasady dana osoba, niezależnie od miejsca urodzenia i stałego czy 

czasowego zamieszkania, pozostawała w stosunku przynależności do tej samej 

gminy, co jej ojciec, ewentualnie nieślubna matka. Jedynym przewidzianym przez 

prawo sposobem zmiany dotychczasowej przynależności, innymi słowy sposobem 

nabycia przynależności w innej gminie było przyjęcie do gminy (w ustawodawstwie 

oraz w praktyce na określenie tego faktu stosowano również pojęcia przyjęcie do 

związku swojszczyzny czy przyjęcie do związku gminy), którego wedle swojego 

uznania dokonywały rady gminne. Rady miały pełną swobodę przyznawania prawa 

przynależności, a od ich decyzji nie można było się odwołać. Za nadanie w ten 

sposób prawa przynależności gmina mogła pobierać opłatę w wysokości 

uregulowanej w ustawie krajowej. Opłatę tę ustalono w ustawie gminnej z 1866 r. na 

10 zł, w ustawie z 1889 r.  podwyższono ją do 50 zł.  

Dokumenty archiwalne wykazują rozbieżności między przepisami 

prawnymi a praktyką działania rady miejskiej Nowego Sącza w tym zakresie. 

Władze miejskie stosowały bowiem bardzo elastyczną politykę nadawania prawa 

przynależności do gminy, szczególnie jeśli chodzi o ustalanie wysokości taksy. Od 

wnioskodawców pobierano różne kwoty: 3 zł (jak np. decyzja z dnia 20 stycznia 

1876 r.), 5 zł (np. decyzje wydane na posiedzeniach w dniach 17 października 

1867 r. i 25 lutego 1891r.), 10 zł (23 marca 1871 r.), a nawet 25 zł na posiedzeniu 

dnia 20 lutego 1896 r. Zdarzały się również przypadki, kiedy to na jednym 

posiedzeniu przyjmowano do związku gminy nakładając różne opłaty, np.  5, 8 

i 10 zł na posiedzeniu w dniu 5 marca 1873 r. 11 kwietnia 1900 r. przyznano prawo  

przynależności do gminy za opłatą 50 koron, a więc przy zastosowaniu maksymalnej 

stawki. Władze miejskie kierowały się potrzebami miasta, otwierając się na 

przedstawicieli pożądanych grup zawodowych, a bariery stawiając osobom 

                                                 

164 RGB 1863, nr 105. 
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wykonującym zawody nadreprezentowane w mieście. To tłumaczy dlaczego zwykle 

od rzemieślników żądano niższych kwot niż od handlarzy, a lekarzy inżynierów 

i prawników często zwalniano z opłat. Zdarzały się również odmowy udzielenia 

prawa przynależności do gminy, taką uchwałę rada podjęła np. na posiedzeniu dnia 

4 września 1895 r. Czasem wymagano przedstawienia dodatkowych dokumentów 

celem np. weryfikacji wnioskodawcy. I tak w 1892 r. rada zażądała od sądu karnego 

w Nowym Sączu wyroku, jaki został wydany na petenta w 1884 r. za obrazę 

narodowości polskiej.  

W efekcie regulacji ustawowych dających władzom gminnym swobodę 

w nadawaniu prawa przynależności nastąpiło usztywnienie stosunku prawnego 

z gminą, a w jego konsekwencji pojawiła się potrzeba złagodzenia przepisów. 

Zmiany wprowadzono ustawą państwową z dnia 5 grudnia 1896 r. o zmianie 

niektórych postanowień ustawy z dnia 3 grudnia 1863 r. tyczącej się urządzenia 

stosunków swojszczyzny165.  Ustawa przewidywała dodatkową możliwość ubiegania 

się o przyjęcie do związku swojszczyzny. Odtąd bowiem gmina nie mogła odmówić 

nadania prawa przynależności obywatelom państwa austriackiego, którzy 

dobrowolnie i nieprzerwanie przebywali gminie od 10 lat i jednocześnie w tym 

okresie nie korzystali z pomocy przysługującej ubogim. Za taką pomoc ustawa nie 

uważała zwolnienia dzieci  osoby wnioskującej z opłat szkolnych, pobierania przez 

nie stypendiów a także wsparcia udzielanego jednorazowo166.  

O prawo przynależności do określonej gminy mogły starać się nie tylko 

osoby, które spełniły wskazane trzy wymogi. Od momentu nabycia przez nie prawa 

do przyjęcia do związku swojszczyzny, z wnioskiem o przyjęcie mogli wystąpić: 

po pierwsze ci, którzy swoje prawo przynależności wywodzili z prawa osoby, której 

przysługiwało roszczenie, po drugie dotychczasowa gmina swojszczyzny. Przyjęcie 

do związku gminy było bezterminowe i bezwarunkowe: ustawa zabraniała ustalania 

czasu trwania nadanego stosunku przynależności czy też uzależniania go od 

warunków ograniczających skutki prawne swojszczyzny. Decyzja rady gminnej 

                                                 

165 RGB 1896, nr 222. 
166 Art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1896 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 3 grudnia 
1863 r. tyczącej się urządzenia stosunków swojszczyzny, RGB 1896, nr 222. 
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o nadaniu bądź nie prawa przynależności w trybie określonym ustawą z 1896 r. nie 

podlegała opłacie, a w przeciwieństwie do omówionego wcześniej dobrowolnego 

przyjęcia,  przysługiwało od niej odwołanie. Ustawa zawierała również przepisy 

regulujące nadawanie prawa przynależności do gminy w związku z pełnieniem 

określonych funkcji i wykonywaniem pewnych zawodów. Z urzędu przyjmowani do 

związku swojszczyzny mieli być urzędnicy i słudzy dworu, państwa, kraju, gminy, 

reprezentacji powiatowej i funduszów publicznych, duchowni i osoby stanu 

nauczycielskiego, na koniec notariusze167. Nabywali oni prawo swojszczyzny 

z dniem objęcia urzędu w gminie, w której wyznaczono im stałą siedzibę urzędową.  

W Nowym Sączu o prawo przynależności ubiegały się osoby zarówno 

z monarchii, jak i spoza jej granic. Przyznanie go obcokrajowcom ustawa uzależniała 

od wcześniejszego uzyskania obywatelstwa austriackiego. Przykładem może być 

przyrzeczenie przyjęcia do związku gminy wydane przez radę miejską Ludwikowi 

Raciborskiemu, inżynierowi z Siedlec w Królestwie Polskim pod warunkiem 

udowodnienia obywatelstwa austriackiego168. W tym kontekście warto zwrócić 

uwagę na szczególną przychylność władz miasta wobec przybyszów z zaboru 

rosyjskiego. Na posiedzeniu dnia  9 marca 1871 r. rada postanowiła Wystosować 

petycję do Wydziału Krajowego, ażeby się postarał w drodze ustawodawczej 

o wyrobienie prawa obywatelstwa dla rodaków naszych przybywających do Kraju 

spod zaboru Moskwy169.  

J. Dybiec,  podaje, iż księgi uchwał i księgi protokołów z posiedzeń 

nowosądeckiej rady miejskiej z lat 1867 – 1900 wymieniają 98 osób i kilka rodzin, 

którym przyznano prawo przynależności do gminy, obywatelstwo, czy też 

przyrzeczenie prawa przynależności. O wiele więcej tego typu decyzji,  rada podjęła 

w okresie 1901 – 1914170. Spowodowane to było między innymi rozwojem miasta: 

                                                 

167 Art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1896 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 3 grudnia 
1863 r. tyczącej się urządzenia stosunków swojszczyzny. 
168 Uchwała podjęta przez radę miejską na posiedzeniu w dniu 17 września 1870 r. APNS, sygn. MNS 
233, s. 122. 
169 APNS, sygn.: MNS 224, s. 181 – 186; MNS 233, s. 160 – 162. 
170 Autor z podziałem na poszczególne lata wylicza łącznie 537 osób, którym przyznano prawo 
przynależności, obywatelstwo, czy też przyrzeczenie prawa przynależności w omawianym okresie, 
J. Dybiec, Mieszkańcy, [w:] F. Kiryk, S. Płaza (red.), Dzieje …, t. II, s. 307.  
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powstawaniem nowych zakładów przemysłowych, szkół, rozwojem kolei 

i związanym z tym napływem ludności. 

Drugą kategorię w ramach członków gminy stanowili uczestnicy gminy 

(Gemeindegenossen). Do ich grona ustawy krajowe zaliczyły podmioty które 

posiadały w gminie nieruchomości lub opłacały w gminie podatek dochodowy. 

Należały tu więc osoby fizyczne, które nie miały prawa przynależności, ale spełniały 

jeden z tych warunków oraz osoby prawne, wśród nich: korporacje, stowarzyszenia, 

zakłady i fundacje. 

Pozostałych mieszkańców gminy ustawa określiła jako obcych 

(Auswärtige). Mogli oni przebywać w gminie dopóki, dopóty tak oni, jak 

i członkowie ich rodzin prowadzili nieskazitelny żywot. Nie przysługiwały im żadne 

prawa, gmina mogła im jednak, podobnie jak wszystkim członkom gminy, narzucić 

wykonywanie posług i robót ustalanych przez radę gminną w celu uzupełnienia 

niedoborów budżetowych oraz robót zmierzających do usunięcia bieżącego 

niebezpieczeństwa w przypadku pożarów, powodzi, itp. 

Rozróżnienie mieszkańców gminy na trzy omówione wyżej kategorie 

nabierało szczególnego znaczenia w kontekście prawa pobytu w jej obrębie. Przepisy 

regulujące tę kwestię zawierała przede wszystkim ustawa z dnia 27 lipca 1871 r. 

regulująca policyjne wydalanie i odsyłanie pod strażą (szupasem)171. Uzupełniały ją 

artykuły: 9 i 10 ustawy gminnej z 1866 r. oraz 6 i 7 ustawy gminnej dla miast z 1889 

r. odnoszące się kolejno do praw i obowiązków członków gminy oraz do prawa 

pobytu w gminie. Przepisy te stanowiły o możliwości przebywania oraz wydalenia 

osób z gminy.  

Zgodnie z prawem nieograniczoną swobodę przebywania na terytorium 

gminy mieli przynależni do gminy. Mieszkańcy gminy należący do pozostałych 

kategorii, mimo konstytucyjnej zasady wolności przesiedlania się, mogli zostać 

wydaleni z miejsca swojego pobytu do gminy, w której korzystali z prawa 

swojszczyzny. 

                                                 

171 RGB 1871, nr 88. 
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Wydalenie w formie odesłania dotyczyć mogło jednak tylko enumeratywnie 

wyliczonych w ustawie grup, do których należeli:  

- włóczędzy i wszyscy próżniacy, korzystający z dobroczynności publicznej, 

- osoby pozostające bez celu pobytu i miejsca przeznaczenia, jak również 

nie mogące wykazać swego dochodu ani żadnego dozwolonego zarobku, 

- kobiety publiczne, które nie podporządkowały się nakazowi wyjazdu, 

- osoby wychodzące z więzienia i domu roboczego”, jeżeli zagrażały 

bezpieczeństwu osób lub własności172. 

Odesłanie odbywało się na dwa sposoby. Najczęściej stosowano odesłanie za 

paszportem przymusowym (listem drożnym). W dokumencie tym określano osobie 

odsyłanej czas, w jakim miała dotrzeć do miejsca docelowego oraz poszczególne 

przystanki, w których miała się zatrzymać. Drugą formą odesłania było odesłanie 

szupasem, czyli w asyście straży. Osobie wydalonej w taki sposób wręczano kartę 

wydalenia, która, podobnie jak list drożny, musiała po przybyciu do miejsca 

docelowego zostać przesłana do organu, który wydał wyrok odesłania. Jeśli 

wydalenie służyło obronie interesów publicznych zagrożonych szczególnie w tym 

miejscu, z którego osoba miała być wydalona, wydalenie następowało w formie 

wydalenia policyjnego. Policyjne wydalenie mogło zawierać zakaz powrotu na 

zawsze lub na oznaczony czas. 

Organami uprawnionymi do wydania wyroku odesłania lub wydalenia były 

organy policyjne oraz władze rządowe lub gminne, którym poruczono taki zakres 

obowiązków173. Dodatkowo na gminach określonych jako stacje szupasowe  

spoczywał obowiązek wykonania odesłania pod strażą. Stacja szupasowa wystawiała 

więc dokumenty związane z wydaleniem, musiała odebrać przybywających do niej 

szupaśników, odesłać ich do najbliższej przepisanej stacji szupasowej ewentualnie 

do gminy przynależności, zagwarantować szupaśnikom wyżywienie, miejsce 

                                                 

172 Art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1871 r. regulującej policyjne wydalanie i odsyłanie pod strażą 
(szupasem), RGB 1871, nr 88. 
173 Jak podkreśla K. Grzybowski, w Galicji nie skorzystano z przepisów upoważniających gminy do 
orzekania w zakresie  wydalenia. 
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noclegowe oraz zatroszczyć się o nadzór nad nimi. Jednocześnie gmina ponosiła 

koszty związane z tymi zadaniami.  

Przepisy ustawy z 1871 r. były na tyle niejednoznaczne, że pozwalały 

władzom lokalnym na działania sprzeczne z intencją ustawodawcy. Decyzje 

o wydaleniu podejmowano wobec Żydów, którym władze zarzucały uprawianie 

lichwiarstwa jako zajęcia sprzecznego z prawem174. Bardzo często wydalano 

również osoby skazane na karę wiezienia lub aresztu. Wydalenie do gminy 

przynależności stosowano na przykład w stosunku do osób, które wykazywały tylko 

chwilowy zarobek, na tyle niski, że nie wystarczał na utrzymanie. Uznawano 

za podstawę do wysiedlenia wzywanie do samopomocy i do czynnego działania 

przeciw przełożonym w pracy175. Stosunkowo mało, jak twierdzi A. Dziadzio, było 

wydaleń kobiet publicznych176. Dodatkowo władze lokalne wykorzystywały 

przepisy w celu obrony lokalnej społeczności przed osobami niepożądanymi, nie tyle 

ze względu na ich kryminalną przeszłość, ile na pochodzenie narodowe czy 

przekonania polityczne. 

Obok przepisów ustawy państwowej z 1871 r., na wydalenie osób 

pozwalały władzom gminnym przepisy ustaw gminnych krajowych. Brzmienie art. 

10 ustawy z 1866 r. i art. 7 ustawy z 1889 r.: obcym, którzy się z swej przynależności 

do pewnej gminy wykażą, lub przynajmniej dowiodą, iż poczynili potrzebne kroki ku 

wykazaniu swej przynależności, nie może gmina wzbronić pobytu w swoim obrębie, 

dopóki tak oni, jak i mieszkający z niemi członkowie rodzin nieskazitelny żywot 

prowadzą i nie stają się ciężarem dobroczynności publicznej   dawało podstawę 

do wydalenia z gminy tylko obcych i tylko tych spośród nich, którzy nie dostosowali 

się do  wymogów ustawy (podobną regulację zawierała w art. III wcześniejsza 

                                                 

174 Decyzje te Trybunał Państwa pozbawiał podstaw prawnych, a przesłanką do tego był najczęściej 
fakt płacenia przez osobę podatków w miejscu pobytu, por. A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna 
w Austrii (1867 – 1914), Kraków 2001, s. 96. 
175 J. Bardach (red.), op. cit., str. 308. 
176 Autor podkreśla, że w całej historii Trybunału Państwa  nie trafiła do niego ani jedna skarga na 
wydalenie kobiet trudniących się nierządem: Jedyny przypadek, jaki dotykał problemu prostytucji, 
stanowiło zażalenie na decyzję o wydaleniu kobiety, która zajmowała się stręczycielstwem 
i prowadzeniem domu publicznego. Trybunał uznał, że takie postępowanie miało znamiona  osiągania 
niedozwolonego zarobku i przebywania bez celu stałego pobytu, co w pełni uzasadniało decyzje 
o wydaleniu niezależnie od okoliczności, że kobieta ta pozostawała na utrzymaniu męża, por. 
A. Dziadzio, op. cit., s. 96. 
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państwowa ustawa gminna z 1862 r.). Podstawy prawne decyzji o wydaleniu 

sformułowane były więc w sposób niedookreślony. Przesłanka pozwalająca na 

usunięcie z gminy miała walor uznaniowy, co, jak pokazała praktyka, dawało 

organom gminnym względną swobodę w podejmowaniu decyzji.  Zażalenia na 

decyzje o wydaleniu z gminy rozpatrywały Trybunał Administracyjny i Trybunał 

Państwa. Pierwszy orzekał w zakresie zgodności z prawem wydanej decyzji 

administracyjnej, a ściślej, oceniał czy wskazane za podstawę wydalenia 

okoliczności, faktycznie mieściły się w ramach niedookreślonej normy prawnej. 

Trybunał Państwa z kolei orzekał w zakresie ochrony praw podstawowych, nie 

decydował więc wiążąco dla administracji o tym, czy istniejące zastrzeżenia wobec 

zachowania się danej osoby wystarczały do przyjęcia braku „nieskazitelności”, czy 

przeciwnie, w niczym nie uchybiały one ustawowym wymaganiom177.  

Ilustracją takiego działania jest przykład konkubinatu, jako podstawy do 

wydalenia. W licznych orzeczeniach Trybunał Administracyjny stwierdzał, że sam 

konkubinat nie stanowił wystarczającej przyczyny wydalenia z gminy. Podstawą do 

niego stawał się dopiero, gdy wywoływał publiczne zgorszenie i gwałtowną 

negatywną reakcję danej społeczności. Jednocześnie Trybunał podkreślał, że 

ustawodawstwo nie powierzyło gminie roli policji obyczajowej, lecz wyłącznie 

przekazało jej strzeżenie publicznych interesów i dopóki zachowanie danej osoby nie 

naruszało dobra publicznego, dopóty władze gminne mogły wkraczać w sprawy 

życia prywatnego jednostki. 

W Nowym Sączu wydalenia z gminy miały miejsce niezwykle rzadko. 

W dokumentach archiwalnych znaleźć można decyzję z dnia 11 lutego 1886 r. 

o wydaleniu Żyda Filipa Schwarza, wydaną przez radę miejską na wniosek 

zwierzchności gminnej na podstawie art. 10 ustawy gminnej z 1866 r., w której rada 

dalszego pobytu w obrębie gminy Miasta Nowego Sącza odmawia i nakazuje 

onemuż, by w dniach ośmiu po wyjściu swem z więzienia sądowego Miasto Nowy 

Sącz pod rygorem przymusowego wydalenia opuścił.  W uzasadnieniu swej decyzji 

wskazywano, że po pierwsze (…) do tutejszej gminy nie przynależny mimo wezwania 

                                                 

177 Por. Ibidem, s. 97. 
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ze strony Zwierzchności miasta (…) nie wykazał się ze swej przynależności do gminy. 

Dalej powoływano się na warunek o nieskazitelnym żywocie, którego wydalony nie 

dopełnił, jako że osiadłszy w obrębie tutejszej gminy  bez zezwolenia tejże – 

wykonuje ustawami wzbronione pokątne pisarstwo na najszerszą skalę, 

za co orzeczeniem tutejszego C. K. Sądu miejscowego zatwierdzonem mocą decyzji 

C.K. Sądu krajowego wyższego w Krakowie z dnia 20 października 1883 za grzywną 

70 zł zasądzonym został i na liście notorycznych pokątnych pisarzy jest 

zamieszczonym i w ewidencji utrzymywanym. (…) Tenże Filip Schwarz wedle relacji 

tutejszej miejskiej policji  jak i sprawozdań C.K. Sądu Obwodowego w Nowym Sączu 

z dnia 31 grudnia 1885 tudzież C.K. Sądu Deleg. Miejsc. W Nowym Sączu z dnia 

2 stycznia 1886  należy do najniebezpieczniejszych pokątnych pisarzy, jest za 

osobistość ogółowi nadzwyczaj szkodliwą uznanym i znanym, ile że pisarstwo 

a zarazem nabywanie pretensji i egzekwowanie ich wykonuje z wyrafinowaną 

przebiegłością i chciwością w sposób szczególniej dla okolicznych włościan tudzież 

uboższych mieszczan i niższych urzędników szkodliwy i ich bytowi zagrażający, tak iż 

za prawdziwą plagę miasta i całej okolicy uważanym być musi a nawet już z powodu 

zarzuconej mu zbrodni oszustwa w więzieniu śledczym zamkniętym został178. Dalej 

rada wskazywała, iż w opisanych okolicznościach dalszy pobyt Filipa Schwarza 

w obrębie tutejszej gminy cierpianym być nie może – ile że jego działalność zagraża 

w wysokim stopniu spokojowi i porządkowi publicznemu, w związku z czym 

nakazała zwierzchności ścisłe i natychmiastowe wykonanie wyroku wydalenia.  

Obok trzech kategorii mieszkańców gminy: przynależnych, uczestników 

i obcych, ustawy wyróżniały jeszcze obywateli gminy. Państwowa ustawa gminna 

z 1862 r. wprowadziła tę kategorię jako czwartą, nie pokrywającą się z pozostałymi. 

Grupę tę stanowili mężczyźni  obywatelstwa austriackiego, którzy ukończyli 24 lata, 

własnowolni i nie skazani za określone przestępstwa. Osobom tym przyznano prawa 

wyborcze do organów gminnych.  Ustawy krajowe mówiły już tylko o obywatelach 

miejskich, a więc nie przewidywały obywatelstwa w gminie wiejskiej. Nie 

wyodrębniały również tej grupy jako odrębnej kategorii mieszkańców. 

O obywatelstwo miejskie starać się mogli tylko przynależni do gminy. Obywatelom 

                                                 

178 APNS, sygn. MNS 236, s. 213 – 225. 
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miejskim ustawa zastrzegała prawo do udziału w osobno dla nich tworzonych 

fundacjach i zakładach. Obywatelom miejskim nadano takie same prawa, jak 

przynależnym z jednym wyjątkiem, mianowicie obywatele posiadali prawo 

wyborcze do rady gminnej bez względu na wysokość odprowadzanego podatku. 

Rada miejska nadawała obywatelstwo mocą uchwały, mogła za to pobierać opłaty 

według własnego uznania. Podobnie, jak w przypadku prawa przynależności, rada 

Nowego Sącza ustalała zróżnicowane opłaty: w dniu 5 marca 1873 r. uchwalono 

przyjęcie wnioskodawcy do gminy i jednocześnie nadanie mu obywatelstwa za 

opłatą 5 zł , na tym samym posiedzeniu innemu wnioskodawcy nadano 

obywatelstwo zobowiązując go do uiszczenia kwoty 3 zł, zaś na posiedzeniu 

7 czerwca 1877 r. obywatelstwo nadano za opłatą 5 zł.  
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Rozdział V 

Organizacja rady miejskiej Nowego Sącza w 

latach 1866–1918 

 

 

1. Skład rady miejskiej i wybór członków organu 

 

Ustawa państwowa z 1862 r. ustanowiła dwa organy gminy: radę gminną 

(w ustawie nazwaną wydziałem gminnym – Gemeindeausschuss)  oraz zwierzchność 

gminną (Gemeindevorstand). W niejasny sposób rozgraniczono ich kompetencje: 

rada miała być organem uchwalającym i nadzorującym, z kolei zwierzchność gminna 

– organem zarządzającym i wykonawczym179. Ogólnie określono też ich wzajemne 

relacje, dzięki czemu krajowe organy stanowiące uzyskały swobodę co do regulacji 

struktury organów gminy. 

Galicyjski sejm krajowy ustanowił radę gminną jako organ uchwalający 

i nadzorujący. Nie przysługiwała mu władza wykonawcza. Rada składała się 

                                                 

179 Por. też K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. IV, s. 312.  
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z radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na okres 3 lat. Liczba radnych 

zależała od liczby członków gminy uprawnionych do głosowania i wynosiła 

od 8 do 36. Zależność tą ilustruje tabela nr 1. W gminie miejskiej Nowy Sącz rada 

liczyła początkowo 30, potem 36 członków. 

 

Liczba członków gminy uprawnionych do 

głosowania 

Liczba wybranych radnych 

0 – 50 8 

51 – 200 12 

201 – 400 18 

401 – 600 24 

601 – 1000 30 

Powyżej 1000 36 

Tabela nr 1. Liczebność Rady gminnej  w gminach w zależności od ilości uprawnionych do głosowania. 

Źródło: opr. własne.  

 

W gminach wiejskich w skład rady wchodzili również radni bez wyboru. 

Funkcję taką mógł pełnić każdy członek gminy, posiadający obywatelstwo 

austriackie, opłacający przynajmniej 1/6 podatków bezpośrednich w gminie 

oraz każdy posiadacz wcielonego do gminy majątku ziemskiego. Obok radnych 

ustawa przewidziała instytucję zastępcy radnego. Wybierano ich równocześnie 

z radnymi, w liczbie równej połowie radnych wybieranych z danego koła 

wyborczego180.  

                                                 

180 Zastępca stawał się członkiem rady w miejsce radnego, którego mandat wygasł przed upływem 
kadencji, bądź nie mogącego czasowo brać udziału w czynnościach rady. W takiej sytuacji burmistrz 
powoływał do rady tego zastępcę, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w kole wyborczym radnego, 
którego miał zastąpić. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygał los. 
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Zmiany w ustroju samorządowym Nowego Sącza wprowadziła krajowa 

ustawa gminna dla miast z 1889 r.  Ustaliła ona stałą liczbę 36 członków rady 

miejskiej, bez względu na wielkość gminy i liczbę jej mieszkańców. Wydłużono 

również kadencję radnego miejskiego do 6 lat. Ustawa stanowiła, że co 3 lata 

ustępowała połowa liczby wybranych radnych. Po upływie pierwszych trzech lat 

od wyborów ustalano w drodze losowania, którzy radni zakończą kadencję z tym 

terminem.  

Państwowa ustawa gminna z 1862 r. nie wykluczała powszechności, tajności 

oraz bezpośredniości prawa wyborczego. Jednakże położenie nacisku na interesa 

wyżej opodatkowanych wykluczyło zasadę równości. Odmienne regulacje zasad 

prawa wyborczego do organów gminnych zawierały poszczególne ustawy 

krajowe181.  

I tak, powszechność głosowania ograniczyły wszystkie ustawy krajowe 

monarchii. Podobnie jak w pozostałych krajach austriackich, także i w Galicji 

podstawowym kryterium przyznania prawa wybierania organów samorządowych 

było opłacanie podatków bezpośrednich w gminie. Obok cenzusu podatkowego 

obowiązywał cenzus wykształcenia – wyborców wchodzących w skład tej grupy 

można pogrupować w trzy kategorie: duchownych, funkcjonariuszy publicznych 

(służbę publiczną) i osoby z wyższym wykształceniem. 

Bezpośredniości prawa wyborczego zaprzeczały z kolei przepisy 

umożliwiające pewnym kategoriom wyborców głosowanie tylko poprzez 

pełnomocników lub zastępców. Zasady takie odnosiły się do posiadających prawo 

wyborcze osób prawnych a także niektórych grup osób fizycznych: osób 

ubezwłasnowolnionych, kobiet, pozostających w czynnej służbie oficerów, 

osób przebywających poza gminą z powodu pełnienia funkcji publicznych 

oraz pochodzących spoza gminy właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw. 

Zawarty w państwowej ustawie gminnej postulat uwzględnienia w systemie 

wyborczym interesów wyżej opodatkowanych, a więc nierówność w obrębie i tak 

niepowszechnego prawa wyborczego, wprowadzony został również do ustaw 

                                                 

181 Na ten temat pisze również K. Grzybowski, Galicja…, s. 264-266. 
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krajowych. Jego wyrazem był podział wyborców na koła wyborcze (dwa 

w mniejszych a trzy w większych gminach), przejęty z systemu pruskiego 

(Dreiklassewahlrecht)182. 

Konsekwencją wprowadzenia ograniczeń powszechności i bezpośredniości 

głosowania była pluralność. Przejawiała się ona w dwóch wymiarach. Po pierwsze, 

dopuszczające do wyborów kryterium opłacania podatków w gminie oznaczało 

dla wyborcy prawo do uczestnictwa w głosowaniu w każdej z gmin, w której takie 

podatki odprowadzał. Po drugie, zasada głosowania przez pełnomocników 

i zastępców umożliwiała dwukrotne oddanie głosu: raz w imieniu własnym z tytułu 

odprowadzanego podatku lub wykształcenia, raz w imieniu zastępowanej przez 

siebie osoby prawnej bądź fizycznej.  

Głosowanie było publiczne. Owa „publiczność” głosowania odnosiła się 

ówcześnie do jawności prac komisji wyborczej. Chodziło o to, aby umożliwić 

wyborcom kontrolę postępowania komisji. Tak więc publiczność (jawność) nie była 

łączona z samym aktem oddania głosu, dlatego też nie uznawano jej  

za przeciwstawienie tajności. Tajność natomiast utożsamiano z głosowaniem 

pisemnym. I o ile w niektórych krajach przyjęto wówczas obowiązek tajnego, a więc 

pisemnego głosowania, a w niektórych – liczniejszych – obowiązek głosowania 

ustnego, w Galicji wyborca uzyskał prawo wyboru sposobu oddania głosu. Wybór 

pisemny odbywał się z zachowaniem zasady tajności, natomiast głosując ustnie 

wyborca dyktował komisji nazwiska wybranych osób, które zapisywano obok jego 

nazwiska na liście. 

Kwestię prawa wyborczego regulowała ordynacja wyborcza dla gmin z dnia 

12 sierpnia 1866 r.183 (dalej: ordynacja wyborcza). Czynne prawo wyborcze 

przysługiwało obywatelom państwa austriackiego, posiadającym status członka 

gminy i jednocześnie przynamniej od roku opłacającym w gminie podatek 

bezpośredni od posiadanej nieruchomości lub podatek dochodowy z tytułu pracy 

zarobkowej bądź prowadzonej działalności. Pod takim samym warunkiem prawo 

                                                 

182 Zasady i przebieg głosowania w kołach wyborczych zostały szczegółowo opisane poniżej. 
183 Dz. U. i Rozp. Kraj. 1866, nr 19. 
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wybierania uzyskały osoby prawne: państwo, kraj, korporacje, stowarzyszenia, 

spółki oraz zakłady i fundusze publiczne. Cenzus majątkowy nie dotyczył 

wybranych kategorii osób. I tak, spośród przynależnych do gminy184, bez względu na 

wysokość płaconego podatku czynne prawo wyborcze posiadali:  

- obywatele miasta, 

- duchowni wyznań chrześcijańskich, w tym również świeccy 

oraz przełożeni klasztorów, rabini,  

- urzędnicy dworu, państwa, kraju oraz zakładów i funduszy publicznych, 

- oficerowie przeniesieni w stan spoczynku a także wojskowi bez tytułu 

oficerskiego i urzędnicy wojskowi, o ile nie należeli do żadnego oddziału 

wojska, 

- adwokaci, notariusze oraz posiadacze stopnia doktora uzyskanego 

na jednym z austriackich uniwersytetów, magistrowie chirurgii i farmacji 

a także nauczyciele znajdujących się w gminie szkół i innych publicznych 

zakładów naukowych (art. 1 ordynacji wyborczej). 

Nieograniczone cenzusem majątkowym prawo wybierania przysługiwało również 

obywatelom honorowym miasta.  

W Galicji możność wpływania na sprawy gminy miały więc teoretycznie 

dwie grupy ludzi – majętni oraz wykształceni. Za J. Hoff, która badała miasta 

i miasteczka Galicji, można przyjąć, iż było to zaledwie ok. 10 % całej 

społeczności185. Zatem w praktyce to oni właśnie decydowali o przyszłym obliczu  

swojej gminy, zarówno w sensie materialnym, jak i w zakresie stosunków 

międzyludzkich, ponieważ to przede wszystkim ich głos i wola miały decydujące 

znaczenie przy wyborze samorządowych władz miejskich. 

Wyłączeni z prawa wybierania byli ci oficerowie, którzy nie należeli 

do członków gminy oraz wojskowi niższych stopni, w tym szeregowcy, 

za wyjątkiem jednak nie powołanych do służby rezerwistów. Kwestię regulacji 

                                                 

184 Kategorie przynależnych i członków gminy omówione zostały  w rozdziale IV. 
185 J. Hoff, Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992, s. 95. 
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pozbawienia osób czynnego prawa wyborczego ordynacja wyborcza do gmin 

pozostawiała ustawie karnej. Do czasu wprowadzenia odpowiednich przepisów 

prawa karnego z prawa wybierania wykluczono następujące osoby: 

- kto został uznany winnym zbrodni; 

- kto z powodu zbrodni został pociągniętym do śledztwa, dopóki śledztwo 

trwa; 

- kto został uznany winnym przestępstwa kradzieży, oszustwa, 

przeniewierzenia lub udziału w jednem z tych przestępstw (art. 460, 461, 

464 ust. kar.)186. 

Uprawnieni do wybierania głosowali osobiście. Od tej zasady istniało jednak 

kilka wyjątków świadczących o specyfice omawianego systemu wyborczego. 

Ordynacja przewidywała bowiem pewne kategorie osób, które posiadały czynne 

prawo wyborcze, ale nie mogły go osobiście wykonywać. I tak na przykład za osoby 

ubezwłasnowolnione głosowali ich prawni zastępcy. Co ciekawe, przyznano prawa 

wyborcze kobietom, jednak nie mogły go one wykonywać osobiście. Za kobiety 

zamężne żyjące z mężem głosowali ich mężowie, natomiast pozostałe kobiety 

wykonywały czynne prawo wyborcze poprzez pełnomocników. 

Przez pełnomocników głosowali również: pozostający w służbie oficerowie należący 

do członków gminy oraz osoby nieobecne w gminie z powodu powierzonych 

im obowiązków publicznych, w tym gminnych. Właściciele nieruchomości 

lub przedsiębiorstw, pochodzący spoza gminy mogli upoważnić do głosowania 

w swoim imieniu ustanowionych przez siebie zarządców. Również 

przez pełnomocników udział w głosowaniu brały osoby prawne: w imieniu państwa, 

kraju oraz zakładów i funduszy publicznych głosowały osoby upoważnione do tego 

przez właściwe organy administracyjne, natomiast za korporacje, stowarzyszenia 

i spółki głosowali wyznaczeni statutem zastępcy lub mianowani pełnomocnicy. 

Współwłaściciele opodatkowanej nieruchomości położonej na terenie gminy 

posiadali jeden wspólny głos, dlatego wybierali do głosowania jedną osobę, 

                                                 

186 Art. 3 ordynacji wyborczej. 
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niekoniecznie spośród siebie. W przypadku gdy współwłaścicielami byli 

małżonkowie, przysługujące im czynne prawo wyborcze wykonywał mąż.  

Zastępcą lub pełnomocnikiem zostać mógł tylko obywatel państwa 

austriackiego, nieubezwłasnowolniony i jednocześnie uprawniony do głosowania. 

Mógł zastępować tylko jednego uprawnionego a przy oddawaniu głosu winien 

przedstawić udzielone mu pełnomocnictwo.   

Bierne prawo wyborcze przysługiwało tylko mężczyznom, członkom gminy, 

którzy ukończyli 24 lata i jednocześnie byli uprawnieni do głosowania187. Grupa 

osób uprawnionych do wyboru rady opisana została powyżej.  

Wyłączeni z prawa obieralności byli: urzędnicy przełożonych władz 

politycznych oraz urzędujących na terenie gminy rządowych władz policyjnych 

oraz pozostający w czynnej służbie urzędnicy i słudzy gminy i zakładów gminnych, 

a także osoby ubogie, korzystające ze wsparcia  ze środków publicznych, czeladź 

służebna oraz ci, którzy nie mieli stałego źródła utrzymania. Wśród takich ustawa 

wymienia osoby żyjące z dziennego zarobku oraz pomocników rzemieślników. 

Ordynacja wyborcza do gmin pozbawiała również biernego prawa wyborczego 

osoby: uznane winnemi przekroczenia popełnionego z chciwości lub przeciw 

obyczajności publicznej, (…) przestępstwa popełnionego z chciwości, lub 

wskazanego w art. 501, 504, 511, 512, 515 i 516 ust. kar. przestępstwa przeciw 

obyczajności publicznej, do których majątku ogłoszono konkurs, lub względem 

których majątku zarządzono postępowanie ugodne (…), złożone z urzędu lub 

oddalone ze służby publicznej, za przekroczenie dyscyplinarne popełnione 

z chciwości188. 

Proces przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady  był nader 

skomplikowany. Najpierw tworzono spis członków gminy uprawnionych 

do głosowania189. W spisie znajdowali się kolejno: obywatele honorowi, duchowni 

świeccy, rabini, przełożeni zakładów naukowych, profesorowie, adwokaci 

i notariusze, osoby posiadające stopień doktorski, urzędnicy oraz oficerowie. Dalej 

                                                 

187 Art. 9 ordynacji wyborczej. 
188 Art. 11 ordynacji wyborczej. 
189 Formularz spisu członków gminy uprawnionych do głosowania przedstawia załącznik nr 1. 
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w spisie widnieli członkowie gminy według wysokości opłacanego podatku, 

na końcu zaś, ci spośród przynależnych do gminy, którzy nie weszli w skład żadnej 

z powyższych grup. Obok każdego nazwiska znajdującego się w spisie umieszczano 

wysokość rocznego wymiaru podatku osoby uprawnionej do głosowania. 

W przypadku, gdy kilku uprawnionych do głosowania opłacało równą wysokość 

podatku, w spisie wyborców sytuowano ich według wieku, począwszy 

od najstarszego. Na samym końcu spisu znajdowała się suma wszystkich kwot 

podatków opłacanych przez uprawnionych do głosowania (art. 12 ordynacji 

wyborczej). 

Na podstawie spisu wyborców tworzone były koła wyborcze. W gminach, 

w których liczba uprawnionych do głosowania nie przekraczała 50, tworzono dwa 

koła, natomiast w większych gminach, trzy koła wyborcze. Sumę wszystkich kwot 

podatków widniejących na spisie wyborców dzielono odpowiednio na dwa lub trzy. 

Otrzymana kwota określała ilość wyborców wchodzących w skład poszczególnych 

kół. Wyborca, który w wyniku podziału na koła nie został w całości 

przyporządkowany do któregoś z nich, zaliczany był do tego koła, na które 

przypadała większa część opłacanej przez niego kwoty. Następnie tworzono spisy 

wyborców dla każdego koła osobno190. 

Bez względu na liczbę wyborców, każde koło wybierało tę samą liczbę 

radnych i zastępców. A więc tam, gdzie istniały dwa koła wyborcze, wybierano 

połowę radnych i zastępców w każdym z kół, natomiast tam, gdzie istniały trzy koła, 

w każdym wybierano 1/3 ustawowo określonej liczby radnych i zastępców. Ustawa 

zastrzegła, iż przynajmniej 2/3 radnych i zastępców wybranych z każdego koła 

powinno być wyznania chrześcijańskiego.  

Następnym etapem wyborów było tworzenie list wyborczych, a więc 

osobnych wykazów wyborców należących do każdego z kół. Listy te przygotowywał 

naczelnik gminy (wójt, burmistrz). Musiały być one wystawione do wglądu 

w miejscu urzędowania zwierzchności gminnej przynajmniej na cztery tygodnie 

przed wyborami. Wyłożenie list wyborczych przekazywano do publicznej 

                                                 

190 Wzór spisu wyborców koła stanowi załącznik nr 2. 



 104 

wiadomości wraz z podaniem ośmiodniowego terminu wnoszenia reklamacji. Prawo 

przeglądania list wyborczych, a jednocześnie wnoszenia reklamacji przysługiwało 

każdemu członkowi gminy. Zastrzeżenia rozpatrywane były przez specjalnie do tego 

powołaną komisję, w skład której wchodzili: naczelnik, jako jej przewodniczący 

i czterech radnych. Komisja dla rozstrzygania reklamacji co do ułożonych list 

wyborczych do rady miasta czy też komisja reklamacyjna do wyborów do rady 

miasta wybierana była przez radę miejską przed każdymi wyborami. Miała ona 

obowiązek rozpatrzyć złożone reklamacje w terminie trzech dni i nanieść na listy 

wyborcze odpowiednie poprawki. W przypadku odmownej decyzji komisji, osobie 

wnoszącej reklamacje przysługiwało odwołanie do politycznej władzy powiatowej 

(starosty), które należało złożyć na ręce komisji reklamacyjnej w terminie trzech dni 

od uzyskania decyzji odmownej. Decyzja starosty była ostateczna. W ostatnim 

tygodniu przed wyborami nie można już było wprowadzać do list wyborczych 

żadnych poprawek. 

Najpóźniej na osiem dni przed wyborami, naczelnik gminy obwieszczał 

termin rozpoczęcia wyborów do rady gminnej, oraz miejsca, dni i godziny wyborów 

dla każdego koła. Jednocześnie wskazywał ilość radnych i zastępców wybieranych 

w każdym z kół. Ogłoszenie o dacie głosowania w każdym kole umieszczano 

za kratkami na specjalnej tablicy przeznaczonej na ogłoszenia urzędowe 

oraz rozlepiano na ulicach miasta. Podawano je również do wiadomości publiczności  

zgromadzonej na odgłos bębna191. 

Przebiegiem wyborów kierowała komisja wyborcza złożona z naczelnika 

gminy, bądź jednego z asesorów jako jej przewodniczącego oraz czterech wybranych 

przez naczelnika gminy wyborców posiadających bierne prawo wyborcze.  Każde 

koło wyborcze głosowało osobno w odrębnych terminach, począwszy od trzeciego 

koła a na pierwszym kończąc. Wybory odbywały się publicznie. W określonym 

terminie i miejscu zbierali się wszyscy uprawnieni do głosowania w ramach danego 

koła. Przed rozpoczęciem głosowania przewodniczący komisji wyborczej 

                                                 

191 Na podstawie Spisu aktów wyborczych odnoszących się do wyborów połowy członków rady 
miejskiej Nowego Sącza i zastępców dokonanych w dniach 16, 19 i 20 grudnia 1907 r., APNS, sygn. 
MNS 259, brak n-ru strony.  
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przedstawiał zebranym wyborcom zasady dotyczące obieralności, wyjaśniał przebieg 

wyborów oraz sposób obliczania głosów. Ordynacja wyborcza zobowiązywała go 

również do wezwania wyborców, aby głosowali zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Następnie wyborcy głosowali pojedynczo według kolejności, w jakiej znajdowali się 

na liście. Jeden z członków komisji wyborczej odczytywał nazwisko osoby, która 

podchodziła do komisji oddając swoje głosy. Wyborca nieobecny podczas 

wywołania swojego nazwiska, a chcący głosować, mógł to zrobić dopiero 

po oddaniu głosów przez wszystkich obecnych. W tym celu zgłaszał się do komisji 

wyborczej192.  

Według przepisów ordynacji wyborczej z 1866 r. nie tworzono list 

kandydatów do rady. Wyborca mógł głosować na każdego spośród obieralnych 

członków gminy, bez względu na ich przynależność do kół. Ustawa dopuszczała 

głosowanie pisemne lub  ustne193. Wyborca podawał nazwiska radnych i osobno 

zastępców, jednak w ilości nie przekraczającej tej, jaka przypadała na dane koło. 

W przypadku głosowania ustnego na liście głosujących komisja odznaczała 

nazwisko wyborcy oraz nazwiska wybranych przez niego radnych i zastępców194. 

Następnie nazwiska te przenoszono na listę pomocniczą, która służyła do liczenia 

głosów195. W przypadku wyborców głosujących pisemnie, odnotowywano jedynie 

nazwisko a do urny wrzucano kartkę ze spisanymi przez niego nazwiskami 

wybranych radnych i osobno zastępców (art. 22-24 ordynacji wyborczej). 

Po zamknięciu głosowania następowało porównanie obu list prowadzonych 

przy głosowaniu ustnym oraz listy i ilości kart wrzuconych do urny podczas 

głosowania pisemnego. Po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości liczono oddane 

głosy. Komisja dla głosów oddanych do urny tworzyła listę pomocniczą podobną 

do tej, jaką prowadzono przy głosowaniu ustnym. Wyniki głosowania były 

zapisywane na liście głosujących.  

                                                 

192 Art 22 ordynacji wyborczej. 
193 Art. 23 ordynacji wyborczej. 
194 Formularz listy głosujących przedstawia załącznik nr 3. 
195 Patrz: załącznik nr 4.  
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Radnymi i zastępcami zostawali ci, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

W przypadku równego wyniku o wyborze decydowało losowanie196. Ciekawostką 

może być fakt, iż w sytuacji gdy wybrani radni lub zastępcy nie będący wyznania 

chrześcijańskiego stanowili więcej niż jedną trzecią radnych wybranych w danym 

kole, ich liczbę ograniczano do jednej trzeciej, a pozostały w wyniku tego działania 

ubytek uzupełniano kandydatami wyznania chrześcijańskiego, którzy otrzymali 

największą ilość głosów a nie dostali się do rady.  

Według takich samych zasad odbywały się wybory w pozostałych kołach. 

Przed rozpoczęciem głosowania podawano do wiadomości nazwiska osób 

wybranych na radnych i zastępców we wcześniej głosujących kołach. Głosy oddane 

na wybranych już radnych, a w głosowaniu na zastępców głosy oddane 

na wybranego już zastępcę nie były brane pod uwagę. Wybrany wcześniej zastępca 

mógł jednak zostać przez następne koło wybrany radnym. W takim przypadku, 

skreślano go z listy wybranych zastępców, a na jego miejsce wchodził ten, który 

otrzymał największą po nim ilość głosów.  

Po przeprowadzeniu głosowań i obliczeniu głosów w każdym kole 

wyborczym, naczelnik gminy ogłaszał wyniki i przekazywał je staroście. 

Ten weryfikował prawo obieralności każdego wybranego członka rady i zastępcy 

i unieważniał, jako niezgodne z ustawą, głosy oddane na te osoby, które w dniu 

wyborów nie posiadały biernego prawa wyborczego. Od  decyzji takiej przysługiwał 

rekurs do namiestnictwa197. 

Nowy Sącz należał do trzydziestu miast, których ustrój uregulowała ustawa 

gminna dla miast z dnia 13 marca 1889 r. Jej wejście w życie oznaczało zmiany 

w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do rady. Związane one były przede 

wszystkim z liczbą wybieranych radnych i wydłużeniem kadencji radnego. 

W każdym z trzydziestu największych miast Galicji ustalono stałą liczbę 36 radnych 

miejskich. Tak więc w każdym kole, bez względu na liczbę wyborców wybierano 

dwunastu radnych i sześciu zastępców. Kadencja członka rady trwała odtąd sześć lat. 

                                                 

196 Art. 26 ordynacji wyborczej. 
197 Art. 30 ordynacji wyborczej. 
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Co trzy lata ustępować miała połowa radnych i zastępców z każdego koła 

wyborczego, a na ich miejsce wybierani być mieli nowi radni i zastępcy. Ustępujący 

mogli być ponownie wybrani. Wybory połowy członków rady odbywały się według 

tych samych zasad, co w poprzednim okresie. Utrzymano bowiem w mocy przepisy 

ordynacji wyborczej z 1866 r.  

Po upływie trzech lat od pierwszego wyboru dokonanego na podstawie 

przepisów nowej ustawy oraz pierwszego wyboru dokonanego po rozwiązaniu rady  

ustawa nakazywała przeprowadzić losowanie połowy radnych i zastępców, którzy 

mieli zwolnić swój urząd.  Losowano począwszy od radnych wybranych z trzeciego 

koła. Do urny wrzucano kolejno po 12 kartek z nazwiskami radnych wybranych 

z danego koła i wyciągano pojedynczo połowę. Burmistrz nie podlegał losowaniu, 

tak więc w przypadku losowania radnych ustępujących z koła, w którym wybrano 

burmistrza, do urny wrzucano jedenaście pozostałych kartek z nazwiskami. Wyniki 

losowania podawano do publicznej wiadomości wraz z terminem wyborów 

uzupełniających. 

Losowanie, o którym mowa, odbyło się w historii nowosądeckiej rady tylko 

dwa razy. Pierwsze miało miejsce 5 marca 1896 r. Drugie odbyło się 

5 grudnia 1907 r., po trzech latach działania rady wybranej w pełnym składzie 

po przyłączeniu do Nowego Sącza gminy Załubińcze.  

W czasie trwania kolejnych kadencji rady wielokrotnie dochodziło 

do opróżnienia urzędu radnego. W takich sytuacjach uzupełniano skład rady 

do wymaganej ustawą liczby członków tego organu.  

Miało to miejsce po pierwsze jeszcze przed ukonstytuowaniem się rady, 

w przypadku gdy wybrany radny lub zastępca nie spełniał kryteriów obieralności, 

bądź też nie przyjął wyboru. Wówczas na jego miejsce wstępował ten, który spośród 

osób nie wybranych radnymi lub zastępcami otrzymał największą ilość głosów 

w kole radnego lub zastępcy, który urząd opróżnił198.  

                                                 

198 Art. 27 ordynacji wyborczej. 
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Uzupełnienie składu rady następowało również po ukonstytuowaniu się rady, 

w trakcie jej kadencji. W miejsce radnego ubywającego ze składu rady199 naczelnik 

gminy powoływał do rady tego zastępcę, który otrzymał największą ilość głosów 

w tym samym kole wyborczym, z którego został wybrany radny, który urząd 

opróżnił. W razie tej samej ilości otrzymanych głosów, rozstrzygał los. Gdyby ubyło 

z rady tylu radnych, że nie starczyłoby dla nich zastępców, wówczas ustawa 

zobowiązywała do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w tym kole, 

w którym zabrakło zastępców. Wybory takie przeprowadzane były na podstawie 

ostatniej listy wyborczej. Sytuacja taka miała miejsce w 1874 r., kiedy to z powodu 

powołania na radnych wszystkich zastępców z I koła wyborczego przeprowadzono 

w tymże kole wybory uzupełniające zastępców200.   

 

 

2. Status prawny radnego 

 

Nowo wybrany członek rady gminnej musiał przyjąć wybór. Prawo odmowy 

przyjęcia mandatu przysługiwało tylko duchownym wszystkich wyznań, 

nauczycielom publicznym, pozostającym w czynnej służbie urzędnikom i sługom 

Dworu, Państwa, kraju, zakładów i funduszy publicznych, wszystkim wojskowym 

a także tym, którzy przez całą poprzednią kadencję piastowali urząd członka 

zwierzchności gminnej. Zwolnione z obowiązku objęcia funkcji radnego zostały 

również osoby po 60-tym roku życia oraz osoby, którym zły stan zdrowia 

nie pozwalał na pełnienie funkcji radnego. Przyjęcia mandatu mogły też odmówić 

osoby często lub na długi okres opuszczające teren gminy z racji swego zatrudnienia 

i pozostające w służbie prywatnej, w przypadku gdyby przyjęcie wyboru szkodziło 

wykonywanej przez nich pracy. W stosunku do wszystkich pozostałych osób, 

                                                 

199 Wygaśnięcie mandatu opisane zostało szczegółowo w dalszej części niniejszego rozdziału. 
200 Na posiedzeniu rady w dniu 15 września 1874 r. burmistrz informuje radę o wyniku wyborów 
uzupełniających na zastępców przeprowadzonych w I kole wyborczym. APNS, sygn.: MNS 225, 
s. 215-223; MNS 233, s. 424-429.  
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nie mieszczących się w żadnej z powyższych kategorii, odmowa przyjęcia mandatu 

radnego gminnego zagrożona była karą w wysokości 50 zł, nakładaną przez radę 

gminną. Przeciw takiemu orzeczeniu przysługiwało prawo odwołania się 

do wydziału powiatowego. Nałożona kara pieniężna przeznaczona była na fundusz 

ubogich. 

Krajowa ustawa gminna z 1866 r. nie nakładała na radnych obowiązku 

złożenia ślubowania. Dopiero od 1889 r. nowo wybrani radni składali na ręce 

burmistrza, w formie ustnej bądź pisemnej przyrzeczenie sumiennego wypełniania 

swoich obowiązków. Złożenia przyrzeczenia wymagano tylko od członków 

zwierzchności gminnej a więc burmistrza, jego zastępcy i asesorów, którzy przy 

objęciu urzędu mieli na ręce starosty powiatowegolub jego delegata i w obecności 

delegata wydziału powiatowego oraz delegatów rady gminnej złożyć przyrzeczenie, 

że zachowają wierność i posłuszeństwo cesarzowi, przestrzegać będą ustaw 

i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. 

Ustawodawstwo nie wypowiadało się na temat funkcji radnego jako swego 

rodzaju łącznika z wyborcami. Przepisy nie zobowiązywały go do utrzymywania 

stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Radny nie był również związany 

zaleceniami wyborców. Obowiązki radnego skoncentrowane były więc na pracach 

rady miejskiej. 

Radny jako członek organu kolegialnego zobowiązany był przede wszystkim 

do udziału w pracach rady. Rada nie mogła podejmować skutecznie uchwał 

bez określonego quorum. Dlatego też w przypadku, gdy na posiedzeniu nie zebrała 

się liczba radnych wymagana do powzięcia uchwał, burmistrz zwoływał powtórne 

posiedzenie, na które jednocześnie musiał wezwać zastępców. Na każdego radnego 

i zastępcę, który nie stawił się na to drugie posiedzenie i jednocześnie 

nie usprawiedliwił swej nieobecności, burmistrz miał prawo nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 10 zł. Od takiego orzeczenia służyło odwołanie do wydziału 

powiatowego201. Orzeczenia burmistrza o nałożeniu kar za nieusprawiedliwioną 

nieobecność były nierzadko powodem odwołań i długich dyskusji na kolejnych 

                                                 

201 Art. 42 ustawy gminnej z 1866 r.  
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posiedzeniach202. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, wobec wielu 

przypadków karania radnych nieusprawiedliwiających swej absencji, można 

wnioskować, że nieobecność na posiedzeniach rady miejskiej Nowego Sącza stawała 

się często poważnym problemem. Wielokrotnie podnoszono tą kwestię 

i pod naciskami radnych nakładano kary pieniężne.  

Od generalnego obowiązku uczestnictwa w obradach istniały pewne 

wyłączenia. Radny mianowicie nie mógł być obecny na posiedzeniu, jeśli obrady 

lub uchwały na nim podejmowane dotyczyły jego urzędowania, jego prywatnych 

interesów, bądź też interesów jego żony albo osób z nim w pierwszym lub drugim 

stopniu spokrewnionych lub spowinowaconych.203. 

Rolę radnego w radzie wyznaczały ramy przepisów prawa. Wobec ówczesnej 

lakoniczności regulacji ustawowej, szczególną rolę odgrywały przede wszystkim 

przepisy regulaminów rady.  Według Porządku czynności dla Rady królewskiego 

miasta Nowego Sącza uchwalonego w dniach 26 i 29 października 1868 r.204 (dalej:  

Porządek czynności…) oraz Regulaminu obrad Rady miejskiej Królewskiego 

Wolnego Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 1898 r. 205 (dalej: Regulamin 

obrad…) radnemu przysługiwało prawo interpelacji. Interpelować mógł każdy radny 

i zastępca radnego pisemnie lub ustnie. Interpelowany był zobowiązany udzielić 

odpowiedzi natychmiast lub najpóźniej na najbliższym posiedzeniu. Radny mógł 

również stawiać wnioski, zarówno pisemne, jak i ustne. Wnioskodawca miał prawo 

krótkiego uzasadnienia wniosku, po czym rada decydowała o odesłaniu go bądź do 

komisji celem bliższego rozpoznania, bądź do zwierzchności celem postawienia pod 

obrady206.  

Każdemu radnemu przysługiwało prawo głosu, jednakże tylko jeden raz w tej 

samej sprawie. Wyjątkiem było prawo do odparcia osobistych zarzutów. Odebrać 

przyznany głos mógł przewodniczący w przypadku wezwania radnego do porządku 

                                                 

202 Na ten temat pisze również J. Buda charakteryzując działalność samorządu miasta, [w:] F. Kiryk, 
S. Płaza (red.), Dzieje ..., t. II, s. 182-186. 
203 Art. 44 ustawy gminnej z 1866 r. 
204 APNS, sygn. MNS 223, s. 269-274. 
205 APNS, sygn. MNS 251, s. 17-31. 
206 Art. 14 Porządku czynności…. 
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(w sytuacjach ubliżania przyzwoitości) lub po dwukrotnym, bezskutecznym 

wezwaniu do rzeczy (w przypadku odchodzenia od tematu debaty). Radny 

pozbawiony w ten sposób głosu mógł się odwołać do rady207. 

Rola radnego nie ograniczała się do aktywności w samej radzie. Radny brał 

też udział w pracach organów rady: sekcjach i komisjach, które były bardzo ważnym 

elementem organu uchwałodawczego, a w obliczu nawarstwiania się spraw będących 

przedmiotem obrad rady, odgrywały znaczącą rolę w jej funkcjonowaniu. Od 1869 r. 

każdy radny, odpowiednio do swego wykształcenia i doświadczenia, 

był przydzielany do jednej lub więcej komisji208. W radzie tworzono sekcje stałe 

i nadzwyczajne, jak np. komisja sanitarna w okresie epidemii, czy utworzona w 1880 

r. komisja dla spraw kwaterunku wojska. W ich skład wchodzili  zarówno radni jak 

i zastępcy, każdej sekcji przewodniczył asesor lub inny członek zwierzchności.  

Oprócz obowiązków, radnym przysługiwały również pewne przywileje. 

Ustawa gminna z 1866 r. stanowiła, iż: Wszystkim członkom Rady i Zwierzchności 

gminnej należy się od gminy wynagrodzenie za wszelkie wydatki, połączone z ich 

urzędowaniem209. Tak więc radnemu jako członkowi organu kolegialnego 

przysługiwały pewne roszczenia, m.in. roszczenie o zwrot kosztów podróży 

i roszczenie do diet. Wysokość diet oraz zwrotów kosztów podróży oraz zasady ich 

wypłacania regulowała rada gminy. Na podstawie uchwały nowosądeckiej rady 

miejskiej z dnia 18 lipca 1867 r. określającej podział i wymiar kosztów podróży 

i diet dla radnych, urzędników i sług miejskich, radnym (również burmistrzowi 

i asesorom) wypłacano dietę dzienną w wysokości 1 zł oraz zwrot kosztów podróży 

(tzw. milowe) w wysokości 1 zł za każdą milę. Ciekawostką jest fakt, 

iż w przypadku gdy jechało dwóch urzędników w tej samej sprawie, milowe pobierał 

tylko starszy wiekiem. 

Nie przysługiwało natomiast radnym roszczenie do wynagrodzenia z tytułu 

uczestnictwa w posiedzeniach rady. Urząd radnego był bezpłatny; na mocy ustaw 

gminnych wynagrodzenie pobierali tylko członkowie zwierzchności: burmistrz i jego 

                                                 

207 Ibidem, art. 20. 
208 Uchwała rady miejskiej z dnia 20 maja 1869 r. APNS, sygn. MNS 233, s. 73. 
209 Art. 24 ustawy gminnej z 1866 r. 
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zastępca oraz asesorowie. Po 1889 r. tworzono tylko jedno stanowisko płatnego 

asesora.  

Przepisy ustawy gminnej stanowiły, że mandat radnego wygasa wskutek: 

zrzeczenia się go przez radnego, utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa 

w dniu wyborów oraz prowadzonego postępowania karnego w sprawach określonych 

w art. 25 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 20 ustawy gminnej z 1889 r. Od 1889 r. 

radny tracił swój urząd również w sytuacji, gdy łączyły go z gminą stosunki prawne 

o charakterze gospodarczym oraz w przypadku przesiedlenia się do innej gminy. 

Z tego to powodu na przykład w 1906 r. swój mandat złożył Ludwik Bartkiewicz210. 

Za zgodą rady gminnej każdy członek rady mógł złożyć swój urząd. Według 

przepisów ustaw gminnych, okoliczności pozwalające wybranemu radnemu 

na nieprzyjęcie wyboru, były również podstawą do rezygnacji z przyjętego urzędu. 

W przypadkach powoływania się ustępujących radnych na wspomniane przepisy, 

rada miejska nie mogła odmówić radnemu chcącemu złożyć swój urząd. W takich 

okolicznościach 4 marca 1867 r. rada Nowego Sącza przyjęła rezygnację Jana 

Johanidesa z funkcji radnego a jednocześnie asesora i zastępcy burmistrza211 

natomiast 30 lipca 1874 r.212 przyjęto rezygnację aż pięciu radnych: Antoniego Jany, 

Ludwika Małeckiego213, Józefa Gulkowskiego, Ludwika Zdańskiego i Antoniego 

Sołtysa214. 

Rada miejska mogła również nie przyjąć rezygnacji radnych. Tak stało się na 

przykład 4 października 1875 r., kiedy to uznając, iż powody rezygnacji nie są 

adekwatne do art. 25 ustawy gminnej, nie przyjęła zbiorowej rezygnacji radnych: 

Michała. Sękowskiego, Karola Gutkowskiego, Ludwika Klemensiewicza, 

Maksymiliana Jasińskiego i Henryka Żywickiego oraz zastępców: Jana Bulińskiego 

i Józefa Pisza. Jednocześnie w swej uchwale rada miejska podkreśliła, że gdyby 

rezygnację przyjęła, potwierdziłaby tym samym, że przytoczone w rezygnacji 

powody (nie zwoływanie posiedzeń, spory w sprawach szkolnych, zaleganie spraw 

                                                 

210 APNS, sygn. MNS 231, s. 250-260; MNS 239, s. 284-289. 
211 Na podstawie art. 25 i art. 20 lit. e ust. gm. z 1866 r. , APNS, sygn. MNS 233, s. 4. 
212 APNS, sygn.: MNS 226, s. 211 – 213; MNS 233, s. 423 – 424. 
213 Na podstawie art. 25 i art. 20 lit a ustawy gminnej z 1866 r. 
214 Na podstawie art. 25 i art. 20 lit b ustawy gminnej z 1866 r. 
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będących przedmiotem obrad rady, osobiste zastrzeżenia do osoby burmistrza) są 

prawdziwie, tudzież, że rada dąży do pozbycia się opozycji215. Nie przyjęto również 

rezygnacji Ludwika Klemensiewicza i Jana Szaflarskiego, którzy jako powód 

podawali, iż radni przy uchwałach kierowali się pobocznymi względami a nie 

wewnętrznym przekonaniem i względami na dobro gminy. Ich zarzuty zostały przez 

radę odrzucone i uznane za niewłaściwe216. 

Na mocy art. 25 ustawy gminnej z 1866 r. art. 20 ustawy gminnej dla miast 

z 1889 r. członek rady, podobnie jak i zastępca, tracił swój urząd w przypadku, gdy 

nastąpiła okoliczność, która pozbawiałaby go biernego prawa wyborczego. Sytuacja 

taka miała miejsce również wtedy, gdy wyszła na jaw okoliczność wykluczająca jego 

obieralność w dniu wyborów. Na podstawie tego przepisu rada miejska w Nowym 

Sączu w okresie 1866 – 1918 pozbawiła mandatu tylko kilku radnych i to z powodu 

mianowania ich na gminne funkcje urzędnicze. I tak np., 18 marca 1874 r. odszedł 

z rady Julian Żórkowski, który został rządcą szpitala powszechnego, natomiast 

23 grudnia 1874 r. rada wezwała Jana Jenknera, że wg &5 i 10 ordynacji wyborczej 

do gmin musi się określić, czy zostaje na stanowisku radnego czy budowniczego 

miejskiego217.  

Radny rady gminnej lub zastępca tracił swój mandat również wówczas, jeśli 

w jego sprawie toczyło się postępowanie karne w sprawach określonych w art. 25 

ustawy gminnej z 1866 r. i art. 20 ustawy gminnej dla miast z 1889 r., lub jeżeli 

został do jego majątku konkurs ogłoszony, albo postępowanie ugodne zarządzone. 

W takiej sytuacji radny lub zastępca nie mógł pełnić swego urzędu, jednak tylko na 

czas toczącego się postępowania. W taki sposób, 24 września 1879 r., pozbawiono 

mandatu Ignacego Płochockiego, przeciw któremu toczyło się śledztwo o zbrodnię 

nadużycia władzy  urzędowej, zbrodnię sprzeniewierzenia218. Na czas postępowania 

jego miejsce w radzie zajął Jan Sekułowicz. Sytuacja powtórzyła się w 1909 r., kiedy 

                                                 

215 APNS, sygn.: MNS 225, s. 399 – 405; MNS 233, s. 505 – 509. 
216 Posiedzenie rady z dnia 15 października 1885 r., APNS, sygn. MNS 236, s. 180 – 186. 
217 APNS, sygn.: MNS 225, s. 293 – 299; MNS 233, s. 459 – 462. 
218 APNS, sygn.: MNS 226, s. 387 – 390; MNS 233, s. 772 – 773. 
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to na pierwszym posiedzeniu po wyborach czerwcowych w 1909 r. na miejsce 

Dawida Mohra do rady wszedł Wojciech Pawlikowski219. 

Od 1889 r. okolicznością pozbawiającą radnego prawa sprawowania urzędu 

było wejście w stosunki prawne z gminą jako przedsiębiorcy, dostawcy 

lub dzierżawcy. Radny tracił swój mandat na cały czas trwania stosunku prawnego 

aż do momentu uregulowania finansowych zobowiązań i należności obu stron. 

Okoliczności te uniemożliwiły w 1893 r. powołanie zastępcy Józefa Wolanina 

na radnego po śmierci jednego z członków rady. Wolanin pozostawał wówczas 

w stosunkach prawnych z gminą jako przedsiębiorca budowy zakładu 

rusznikarskiego i składu broni. W kolejnej kadencji rady z tych samych względów 

sam złożył mandat radnego – przywrócono go do rady dopiero po przedstawieniu 

dokumentacji potwierdzającej ustanie stosunku prawnego z gminą na posiedzeniu 

w dniu 25 lutego 1897 r220. Kilka miesięcy później znów stracił mandat jako 

wykonawca budowy szkoły męskiej na zlecenie gminy. 

Naturalną przyczyną wygaśnięcia mandatu była oczywiście śmierć radnego. 

Ponadto należy dodać, że wygaśnięcie mandatu następowało na skutek  rozwiązania 

organu przedstawicielskiego w trybie nadzoru, upływu kadencji lub jako następstwo 

określonych zmian w podziale terytorialnym. Sytuacja taka miała miejsce w 1903 r., 

kiedy do Nowego Sącza przyłączono gminę Załubińcze. Reskryptem namiestnictwa 

z dnia 12 grudnia 1903 r. rozwiązane zostały wówczas reprezentacje gminne 

w Nowym Sączu i Załubińczu i ustanowiony tymczasowy zarząd. 

 

 

                                                 

219 Miało to miejsce 27 września 1909 r. APNS, sygn. MNS 239, s. 469-473. 
220 APNS, sygn.: MNS 228, s. 388-398; MNS 237, s. 368-369 i 374-378. 
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3. Organizacja wewnętrzna rady gminy 

 

Podejmując tematykę organizacji wewnętrznej rady gminy w okresie 1866–

1918 należy zwrócić uwagę na funkcję przewodniczącego i sekretarza 

oraz działalność komisji rady. Spośród radnych szczególną rolę odgrywał 

przewodniczący posiedzenia. Funkcję tę pełnił naczelnik gminy (burmistrz) a w razie 

przeszkody, jego zastępca. Z kolei przewodniczącym na pierwszym posiedzeniu był 

najstarszy wiekiem nowowybrany radny. Posiedzenie odbyte bez udziału 

uprawnionego do tego przewodniczącego ustawodawstwo samorządowe uznawało 

za nieważne. Do obowiązków przewodniczącego należało: ustalanie porządku 

dziennego, zwoływanie rady, otwieranie posiedzeń, kierowanie obradami, 

przestrzeganie porządku podczas obrad oraz zamykanie obrad. Zadania 

przewodniczącego miały zatem charakter czynności materialno – technicznych, 

nie miał on uprawnień do reprezentowania gminy na zewnątrz.  

Rolę przewodniczącego w obradach regulowały przepisy ustaw 

i regulaminów rady. Przewodniczący nie posiadał prawa głosu. Chcąc zabrać głos 

w dyskusji, przez co rozumiano wszelkie wypowiedzi odnoszące się do 

merytorycznej strony przedmiotu będącego pod obradą, musiał oddać 

przewodnictwo swojemu zastępcy. Przewodnictwo mógł objąć ponownie, jednakże 

dopiero po całkowitym załatwieniu sprawy, w której zabierał głos.  Również jego 

udział w głosowaniach został dość ograniczony: mógł głosować tylko  

w przypadkach wyborów, w innych sytuacjach oddawał głos jedynie w razie 

równości głosów, przy czy jego głos był głosem rozstrzygającym221. Uprawnieniem 

przewodniczącego było wstrzymanie  wykonania uchwał sprzecznych 

z obowiązującym prawem lub, które jego zdaniem przekraczały zakres działania 

rady. Taką uchwałę przewodniczący był zobowiązany przedstawić staroście do 

rozpatrzenia, a o fakcie tym poinformować radę na najbliższym posiedzeniu222. 

                                                 

221 Art. 46 ustawy gminnej z 1866 r.  
222 Art. 55 ustawy gminnej z 1866 r.  
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Po odbytym posiedzeniu przewodniczący podpisywał uchwały na nim podjęte 

wpisane do księgi uchwał.  

Rada gminy ustanawiała sekcje i komisje. Ustawy samorządowe  poświęcały  

tym organom niewiele miejsca. W ustawie gminnej z 1866 r. w jedynym artykule 

dotyczącym komisji znajduje się zapis, iż rada ma prawo ustanawiać osobne komisje 

w celu nadzorowania działalności zwierzchności gminnej, nadzorowania 

przedsiębiorstw gminnych oraz udzielania zdania i przedstawiania wniosków 

w sprawach gminnych223. Ustawa gminna dla miast z 1889 r. przyznawała zaś radom 

gminnym prawo powoływania komisji do nadzorowania przedsiębiorstw gminnych 

oraz do udzielania zdania i przedstawiania wniosków w sprawach gminnych, 

jednocześnie nakładając na gminy obowiązek ustanowienia jednej lub kilku komisji 

kontrolujących działalność zwierzchności gminnej (burmistrza i magistratu) 

oraz komisji do kontroli kasy miejskiej  i kas zakładów będących pod zarządem 

gminnym224. Z lakoniczności tych zapisów wnosić można, że wszystkie szczegółowe 

kwestie dotyczące organizacji, funkcjonowania i zadań komisji określać powinny 

były regulaminy obrad. W rzeczywistości odnosiły się one jednak tylko, i to 

w bardzo wąskim zakresie, do udziału komisji w procesie stanowienia uchwał.  

Więcej postanowień w zakresie funkcjonowania komisji zawierał regulamin 

dla komisji. W nowosądeckim archiwum zachował się jedynie regulamin uchwalony 

10 lutego 1910 r.225 Według jego zapisów zadaniem komisji było udzielanie zdań 

i przedstawianie wniosków w sprawach gminnych magistratowi, względnie radzie 

miasta. Były ciałami opiniodawczo – doradczymi, nie posiadającymi władzy 

wykonawczej: Komisja władzy wykonawczej nie ma, zatem ani sama nie zarządzi, 

ani Magistratowi poleceń wydawać nie może. Posiedzenia komisji odbywać się 

miały w miarę potrzeb na zaproszenie przewodniczącego. Wszystkie powzięte 

uchwały miały być zapisywane do protokołu, po czym przedkładane 

na posiedzeniach rady miasta i magistratu przez przewodniczącego lub wybranego 

sprawozdawcę. Komisja miała prawo złożyć radzie miasta sprawozdanie ze swych 

                                                 

223 Art. 38 ustawy gminnej z 1866 r.  
224 Art. 29 i 39 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
225 APNS, sygn. MNS 251, s. 140 – 144. 
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czynności. W takiej sytuacji musiało się ono znaleźć na porządku dziennym 

posiedzenia rady. 

Sekcje i komisje były bardzo ważnym elementem organu uchwałodawczego, 

a w obliczu nawarstwiania się spraw będących przedmiotem obrad rady, odgrywały 

znaczącą rolę w jej funkcjonowaniu. Od maja 1869 r., celem ułatwienia 

i przyspieszenia prac rady, większość spraw do niej wpływających kierowano 

w pierwszej kolejności do sekcji, których zadaniem było ich rozpatrzenie 

i sformułowanie uchwał dla rady. Rada postanowiła również, że do sekcji będą 

kierowane wszelkie sprawy wiążące się z jakimikolwiek wydatkami. Komisje były 

więc organami o charakterze pomocniczym. Oprócz tych obowiązkowych, mogły 

ale nie musiały być powoływane. O celowości ich powołania decydowała rada 

gminy, równocześnie ustalając zakres działania i skład osobowy komisji. Starano się 

zapewnić fachowość działania sekcji i komisji obsadzając je osobami, których 

wykształcenie bądź doświadczenie zawodowe zgodne było z przedmiotem działania 

organu. 

W radzie tworzono sekcje i komisje stałe i nadzwyczajne. Stałe działały przez 

cały okres kadencji rady. W nowosądeckiej radzie w latach 1866 – 1918 zazwyczaj 

funkcjonowało od czterech do siedmiu sekcji/komisji stałych. I tak, rada pierwszej 

kadencji przywróconego samorządu miejskiego utworzyła cztery sekcje: sanitarno – 

policyjną, prawniczą, ekonomiczną i finansową226. 29 stycznia 1880 r. nowo 

wybrana rada podzieliła się  również na cztery sekcje stałe: rachunkową, 

gospodarczą, drogową i rekursową. W kolejnej kadencji funkcjonowało już pięć 

sekcji stałych227: rachunkowa, prawnicza, drogowa i budowniczo – policyjna, 

gospodarcza oraz targowa. W następnych latach rada tworzyła następne sekcje, 

potem nazwane komisjami, których przedmiot działania w zasadzie był podobny. 

Tak np. 6 kwietnia 1892 r. w nowej radzie utworzono siedem komisji do spraw 

administracyjnych: prawniczą, gospodarczą, drogową, budownictwa, skarbową, 

targową i policyjno – sanitarną.  

                                                 

226 Posiedzenie dnia 4 marca 1867 r. APNS, sygn. MNS 233, s. 4. 
227 APNS, sygn. MNS 236, s. 2-7. 
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Szczególną rolę wśród komisji stałych odgrywały te, do których ustanowienia 

rada zobowiązana była przepisami ustawy gminnej dla miast z 1889 r. Od tego czasu 

w radzie Nowego Sącza funkcjonowała stale Komisja do rewizji kasy miejskiej i kas 

zakładów i funduszów pod zarządem gminy zostających oraz Komisja kontrolująca 

urzędowanie Burmistrza i Magistratu. Komisje te rokrocznie składały radzie 

sprawozdania ze swej działalności za miniony rok administracyjny. Sprawozdania te 

zawierały wyniki kontroli podlegających im organów, wykaz nieprawidłowości, 

oraz wnioski i zalecenia pokontrolne, wiążące dla organów samorządu miejskiego. 

Rada powoływała również komisje specjalne - doraźne. Tworzone one były 

w celu rozwiązywania określonych zadań, wykraczających poza zakres działania 

stałych komisji. W początkowym okresie jako specjalna funkcjonowała np. komisja 

sanitarna utworzona 7 listopada 1878 r. w celu zabezpieczenia miasta przed 

epidemiami. Potrzeby miasta wymusiły wkrótce przekształcenie jej w komisję stałą. 

Oprócz tego w Nowym Sączu działały m.in.: komisja specjalna do spraw kwaterunku 

wojska powołana 29 stycznia 1880 r.228, komisja do spraw regulacji miasta 

utworzona 6 lipca 1897 r. celem nadzoru nad przygotowaniem planów 

i przeprowadzeniem regulacji ulic w mieście oraz komisja do spraw elektryczności 

w mieście, do której obowiązków należało zawarcie kontraktu z firmą oferującą 

najkorzystniejsze warunki realizacji projektu elektryfikacji miasta229, komisja 

finansowa do obmyślenia sposobu finansowania projektowanych inwestycji miejskich 

powołana 11 czerwca 1908 r., oraz komisja aprowizacyjna, której zadaniem było 

przygotowanie i zabezpieczenie miasta w żywność i energię podczas wojny.   

W skład sekcji i komisji wchodzili  zarówno radni jak i zastępcy, każdej 

sekcji przewodniczył asesor lub inny członek zwierzchności. Od 1910 r. według 

regulaminu dla komisji, uchwalonego 10 lutego tego roku, członkowie komisji sami 

wybierali przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Do komisji rada mogła powołać 

również mężów zaufania spoza grona radnych. Liczba członków komisji była różna, 

najczęściej w skład komisji wchodziło kilku członków, jednak zdarzały się komisje 

                                                 

228 APNS, sygn.: MNS 227, s. 5-19; MNS 235 s. 6-18. 
229 Komisja została powołana na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 1898 r. APNS, sygn.: MNS 229, 
s. 328-335; MNS 237, s. 140-141. 
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bardzo liczne, na przykład w skład wspomnianej komisji finansowej do obmyślenia 

sposobu finansowania projektowanych inwestycji miejskich  wchodziło aż 26 

członków. Liczba sekcji – tak stałych jak i nadzwyczajnych - rosła, co było wyrazem 

umacniania się samorządu gminnego i rozszerzania zakresu jego obowiązków. 

Rada miejska wybierała swego sekretarza, bądź spośród swego grona, bądź 

spośród urzędników gminy. Do obowiązków sekretarza należało przede wszystkim 

sporządzanie protokołów z posiedzeń, najpóźniej do ośmiu dni po posiedzeniu. 

Protokół z posiedzenia, oprócz krótkiego przedstawienia toku obrad, miał zawierać: 

datę posiedzenia i jego liczbę porządkową, nazwiska obecnych na posiedzeniu 

radnych, numer sprawy zgodnie z dziennikiem podawczym, nazwisko 

sprawozdawcy lub wnioskodawcy. Wśród obowiązkowych elementów protokoły 

znajdowały się również: treść wniosków wziętych pod głosowanie, wynik 

głosowania i treść uchwały, a w przypadku głosowania imiennego również ilość 

głosów oddanych za wnioskiem oraz treść interpelacji i odpowiedzi na nie. 

Pod protokołem podpisać się mieli: przewodniczący, dwaj obecni na posiedzeniu 

radni oraz sam sekretarz. Sekretarz zobowiązany był również do prowadzenia księgi 

uchwał, w której zapisywał: datę posiedzenia i jego liczbę porządkową, liczbę 

obecnych radnych, numer sprawy zgodnie z dziennikiem podawczym, bliższe 

oznaczenie sprawy oraz dosłowną treść powziętej uchwały. W księdze podpisywali 

się: burmistrz, dwaj radni oraz sekretarz.  

Sądeccy sekretarze nie zawsze dopełniali swych obowiązków: w księgach 

uchwał i protokołów zostawione są puste kartki do „dopisania później” – najczęściej 

w przypadku budżetów miasta, brakuje również niektórych protokołów  z posiedzeń. 

Zdarzają się pomyłki w numeracjach protokołów. Jak wynika z dokumentów 

archiwalnych sekretarze rady Nowego Sącza, spośród których dwaj: Antoni Klimek 

i Antoni Brudziana zostawili po sobie ślad długoletniej pracy, często uskarżali się 

na nadmiar obowiązków, którym nie byli w stanie podołać, często zwracali się do 

rady o podwyżki lub przyznanie kogoś do pomocy. 
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Rozdział VI 

Funkcjonowanie rady gminnej 

 

 

1. Zadania rady gminy 

 

W strukturze samorządu terytorialnego najniższego szczebla eksponowaną 

pozycję zajmowała rada gminy, a to z tej racji, że stanowiła reprezentację 

mieszkańców. I o ile taka pozycja gminy nie wynikała wprost z przepisów krajowej 

ustawy gminnej z 1866 r., o tyle ustawa gminna dla miast z 1889 r. zawierała 

dosadne sformułowanie: Rada miejska zastępuje gminę w wykonywaniu jej praw 

i obowiązków, wydaje w granicach ustawami oznaczonych imieniem gminy 

postanowienia obowiązujące i uchwala sposób ich wykonania. Ona jest władzą 

zwierzchnią miasta we wszystkich sprawach gminy, obowiązana strzec dobra gminy 

i starać się o zaspokojenie jej potrzeb230.  To właśnie do rady należały podstawowe 

                                                 

230 Art. 25 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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kompetencje zastrzeżone na rzecz samorządu terytorialnego, a więc – stosownie 

do postanowień obu ustaw gminnych – kompetencje stanowiące i nadzorcze231. 

W ramach kompetencji stanowiących rada podejmowała uchwały, które 

przyjmowały różny charakter prawny. Mogła stanowić przepisy powszechnie 

obowiązujące, uchwalała budżet, tworzyła swe organy w postaci komisji. 

Przysługiwało jej prawo zawierania porozumień z innymi gminami w celu 

wykonywania określonych zadań oraz prawo przystępowania do związków 

i stowarzyszeń. Rada wydawała również akty indywidualne: nadawała prawo 

przynależności, honorowe obywatelstwo, wydawała pozwolenia na budowę, 

koncesje na prowadzenie działalności produkcyjnej i handlowej itp. Podejmowała 

wreszcie uchwały w sprawach majątkowych gminy.  

W ramach funkcji nadzorczej rada sprawowała nadzór nie tylko 

nad działalnością zwierzchności (potem magistratu, w tym  burmistrza), 

ale i gminnych jednostek organizacyjnych – zakładów gminnych. Oczywiste jest, 

że rada, nie obradująca w systemie ciągłym nie była w stanie pełnić stałego nadzoru 

nad podmiotami podporządkowanymi. Dlatego pełniła swą funkcję poprzez 

przyjmowanie sprawozdań burmistrza z działalności, czy poprzez komisje powołane 

do nadzoru nad funkcjonowaniem zwierzchności i gminnych jednostek 

organizacyjnych.   

Ustawa gminna z 1866 r. stanowiła, iż Gminę reprezentuje w jej sprawach 

Rada gminna i Zwierzchność gminna232. Takie sformułowanie rodziło wiele 

wątpliwości co do zakresu spraw należących do właściwości poszczególnych 

organów samorządu gminy.  Dopiero ustawa gminna dla miast z 1889 r. rozwiała 

wszelkie wątpliwości poprzez jasne sformułowanie, iż: Gminę reprezentuje 

we wszystkich jej sprawach Rada miejska233.  Tym samym ustanowiła domniemanie 

kompetencji na rzecz rady gminy, co oznaczało, że jeśli z przepisów nie wynikało 

jasno, iż załatwienie danej sprawy należy do właściwości rady czy burmistrza, 

                                                 

231 Zarówno w art. 29 ustawy gminnej z 1866 r. jak i w art. 25 ustawy gminnej dla miast dla miast z 
1889 r. znajduje się zapis, iż  rada jest w sprawach gminnych organem uchwalającym i nadzorującym.  
232 Art. 12 ustawy gminnej z 1866 r.  
233 Art. 9 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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należało przyjąć właściwość rady. Przepisy rozdziału II O zakresie działania rady 

gminnej obu ustaw krajowych wyliczały jednocześnie zadania należące 

do wyłącznego zakresu kompetencji rady, co oznaczało, że nie mogły ich 

wykonywać inne organy gminy. Owo wyliczenie nie było wyczerpujące, bowiem 

na mocy innych ustaw krajowych rozszerzano katalog zadań  należących 

do właściwości rady. Chcąc uporządkować zakres zadań rady gminy ujęty 

w ustawach gminnych, pogrupować je można ze względu na ich przedmiot 

i charakter na kilka poniższych kategorii: zadania o charakterze ustrojowym 

i administracyjnym, sprawy gospodarstwa gminy, kompetencje w zakresie spraw 

obywatelskich, policja miejscowa i zdrowia w tym pomoc potrzebującym oraz 

kompetencje kontrolne i nadzorcze.  

W ramach swej roli organu stanowiącego, rada miejska wykonywała zadania 

w zakresie ustroju i organizacji gminy oraz jej organów. Stanowiła więc po pierwsze 

o terytorium gminy. I tak, do właściwości rady należała zmiana granic miasta 

oraz podejmowanie decyzji w sprawach łączenia i rozłączenia gmin. Na mocy 

ustawy gminnej z 1866 r. rada mogła decydować o połączeniu gminy z inną gminą 

lub z obszarem dworskim, natomiast od 1889 r. do gminy miejskiej wcielona być 

mogła granicząca z nią gmina wiejska lub małomiejska, ewentualnie część takiej 

gminy. Takie wcielenie wymagało uchwał obu zainteresowanych rad gminnych. Na 

podstawie tych przepisów w 1903 r. włączono do Nowego Sącza gminę Załubińcze 

wraz z jej wszystkimi obszarami dworskimi234. 

Do kompetencji rady należało również decydowanie w zakresie podziału 

terytorium gminy. Nowosądecka rada miejska na posiedzeniu dnia 24 lipca 1884 r. 

podzieliła gminę na osiem dzielnic: Śródmieście (miasto Nowy Sącz) i siedem 

przedmieść: Podzamcze, Grodzkie, Młyny i Hamry, Gorzków, W Granicach, Wólki 

i Kaduk, Zakamienica235. Od 1903 r. ósmym przedmieściem było Załubińcze. 

W dniu 15 marca 1906 r. rada uchwaliła nowy podział terytorialny, wyodrębniając 

                                                 

234 Rok 1903 jest datą zakończenia procesu łączenia gmin. Decyzja o przyłączeniu zapadła kilka lat 
wcześniej. 
235 APNS, sygn. MNS 236, s. 77 – 86. 
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dziewięć dzielnic: Śródmieście, Grodzkie, Kaduk, Granice, Wólki, Pastwiska 

Gorzków, Młyny – Hamry, Piekło i Przetakówka236. 

Wyłączną właściwością rady było regulowanie struktury wewnętrznej 

i funkcjonowania organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

Wobec lakoniczności przepisów ustawodawstwa państwowego i krajowego w tym 

zakresie, rady posiadały dużą swobodę w tej materii. Swój ustrój i funkcjonowanie  

uchwalały w regulaminach, w których powoływać mogły organy wewnętrzne 

o charakterze pomocniczym (np. komisje). W przypadku rady Nowego Sącza 

dostępne są wspomniane już wcześniej: Porządek czynności dla Rady Królewskiego 

Wolnego Miasta Nowego Sącza” z 1868 r. oraz Regulamin Obrad Rady Miejskiej 

Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Sącza z 1898 r. W archiwach znajduje się 

również Regulamin dla Komisji z 1910 r. Rady regulowały również funkcjonowanie 

gminnych jednostek organizacyjnych, jako przykłady takich aktów służą regulaminy 

dla straży ogniowej z 1868 i 1892 r. 

Do uprawnień o charakterze ustrojowym zaliczyć należy również 

kompetencje wyborcze. Rada wybierała członków zwierzchności gminnej: 

wójta/burmistrza, jego zastępcę oraz asesorów237. Przysługiwało jej prawo 

powoływania stałych i specjalnych komisji oraz ustalanie ich przedmiotu działania 

oraz składu. Rada powoływała i odwoływała sekretarza, skarbnika gminy oraz, na 

wniosek magistratu, pozostałych urzędników miejskich – do jej właściwości należało 

bowiem uchwalanie tzw. etatu urzędników i sług gminnych. Był to dokument, który 

ustanawiał katalog stanowisk urzędniczych finansowanych przez gminę, wraz 

z podaniem zakresu obowiązków i miejsca w hierarchii urzędniczej.  

Do zadań rady należało również uchwalanie instrukcji służbowych 

dla urzędników gminnych, regulacja wynagrodzeń płatnych członków magistratu 

oraz urzędników i sług miejskich, uchwalanie statutów emerytalnych 

dla urzędników. 

                                                 

236 APNS, sygn.: MNS 231, s. 213-233; MNS 239, s. 216-262. 
237 Kwestia wyboru gminnych organów wykonawczych jest szczegółowo przedstawiona w kolejnym 
rozdziale. 
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Przyznana samorządowi terytorialnemu osobowość prawna to nie tylko 

kwestia kompetencji administracyjnych, ale również majątkowych, 

cywilnoprawnych. Przyznanie gminie takich kompetencji pociągało za sobą 

konieczność uzyskania przez nią swobody dysponowania mieniem we własnym 

imieniu. Temu celowi służyło nadanie gminom osobowości cywilnoprawnej, 

w ramach której mogły one posiadać własny majątek, samodzielnie nim zarządzać 

czy  zaciągać zobowiązania238. Zagadnieniu gospodarowania majątkiem gminnym 

poświęca się w literaturze przedmiotu wiele miejsca. Według A. Agopszowicza 

polega ono na korzystaniu z atrybutów tworzących je (go) praw i obowiązków 

majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem społeczno – gospodarczym. 

To korzystanie może polegać na przesunięciu składników majątkowych w ramach 

osoby prawnej, wtedy mówimy o zarządzie, co oznacza, że jednostki organizacyjne 

gminy lub innej komunalnej osoby prawnej wykonują w stosunku do wspomnianych 

składników uprawnienia płynące z własności i innych praw majątkowych tej osoby. 

Może ono jednakże polegać na dyspozycji wspomnianymi składnikami (prawami) – 

na rzecz innych podmiotów uczestniczących w obrocie. Wtedy gmina lub inna 

komunalna osoba prawna wyzbywa się swoich praw i obowiązków majątkowych 

lub je ogranicza na rzecz innych podmiotów. Gdy mowa o gospodarowaniu 

komunalnym należy mieć na uwadze oba te zakresy czynności239.   

Owo gospodarowanie komunalne nazwane sprawami gospodarstwa gminy 

zostało w ustawie gminnej z 1866 r. wyodrębnione spośród zadań rady gminy. 

W ramach tej kategorii ustawa wyliczyła zarówno kompetencje o charakterze 

gospodarczo – majątkowym, związane z zarządzaniem mieniem gminnym jak 

i kompetencje o charakterze finansowym, związane z zarządzaniem finansami 

gminy.  

I tak, od 1866 r.  zarządzanie mieniem komunalnym oraz sprawami 

majątkowymi gminy należało do rady gminy. Rada podejmowała wszelkie 

rozporządzenia względem zakładowego majątku i dobra gminy, stanowiła o sposobie 

                                                 

238 Por. B. Dolnicki, op. cit., s. 234. 
239 A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska–Peszko, Zarys samorządu terytorialnego, Katowice 
1997, s. 102. 
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użytkowania i zarządu tego majątku i dóbr. Do zakresu jej kompetencji należało 

wydzierżawianie, wynajmowanie majątku, stawianie kosztem gminy nowych 

budowli oraz zaprowadzenie nowych zakładów gminnych lub zwinięcie istniejących. 

Rada podejmowała również decyzje wiążące się z  obciążeniem majątku gminy, 

zaciąganiem pożyczek oraz lokowaniem kapitałów. Ponadto stanowiła 

we wszystkich pozostałych sprawach przekraczających zwykły zarząd240 oraz w tych 

sprawach z zakresu zwykłego zarządu, które rada zastrzegła do swej właściwości. 

Pozostałe czynności należące do zwykłego zarządu majątkiem należały 

do zwierzchności gminnej. 

O samodzielności gminy decydowało w znaczniej mierze zabezpieczenie 

materialne w zakresie realizacji jej zadań oraz samodzielność gospodarki finansowej. 

Gwarancją samodzielności było więc oparcie się na własnych i wydajnych źródłach 

dochodów oraz samodzielne gospodarowanie dochodami, w tym przede wszystkim 

decydowanie o wydatkach.   

Prowadzenie gospodarki finansowej gminy należało do rady gminy. Rada 

odpowiedzialna była za planowanie przychodów oraz wydatków gminnych. Do niej 

należało więc uchwalanie budżetu rocznego gminy i zakładów gminnych 

oraz wszelkich zmian w tych budżetach. Wszelkie wydatki gminne ponoszone być 

mogły tylko i wyłącznie w ramach uchwalonego budżetu. Wydatki nieprzewidziane 

budżetem wymagały zatwierdzenia rady. Rada uchwalała budżet gminy i jej 

zakładów najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku administracyjnego. 

W Nowym Sączu bardzo często zdarzały się opóźnienia, rada uchwalała budżet 

niejednokrotnie w ostatnich dniach grudnia lub w styczniu, czasem prace nad tym 

dokumentem trwały nawet do marca. Równolegle z budżetem miasta, sądeccy radni 

                                                 

240 Kategorie zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd należą do prawa 
cywilnego. Zwykły zarząd definiuje się jako załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłym 
korzystaniem z rzeczy zgodnym z jej przeznaczeniem i utrzymywaniem rzeczy w stanie 
niepogorszonym  (np. dokonywanie bieżących napraw, uprawianie gruntów, pobieranie, podział 
i sprzedaż pożytków, uiszczanie podatków oraz innych świadczeń itp.), natomiast czynności 
przekraczające zwykły zarząd zmieniają dotychczasowe korzystanie z rzeczy. Zalicza się do nich na 
przykład wyzbycie się własności rzeczy, obciążanie rzeczy prawem rzeczowym ograniczonym albo 
jej wynajęcie, wydzierżawienie, użyczenie. Por. też B. Dolnicki, op. cit. ,  s. 102. 
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uchwalali budżet funduszu szpitala, budżet funduszu szpitala ubogich oraz budżet 

funduszu drogowego.  

Ustawy krajowe samorządowe nie wyodrębniały źródła finansowania zadań 

własnych od źródeł finansowania zadań zleconych. Wszystkie zadania potraktowano 

wspólnie  jako wydatki na cele gminne241. Wydatki przewidziane budżetem 

pokrywane być miały z dochodów własnych gminy. Według zapisów ustaw 

samorządowych, w przypadku niewystarczających środków rada starała się 

o pokrycie niedoboru budżetowego. W tym celu mogła pozyskiwać dodatkowe 

środki finansowe. Do właściwości rady należało więc nakładanie: dodatków 

do podatków bezpośrednich lub do podatków konsumpcyjnych, innych opłat oraz 

posług i robót na potrzeby gminy Ustalanie cen takich posług i robót również 

należało do kompetencji rady. Kwestia ta została szczegółowo omówiona 

w rozdziale IX.  

Do kompetencji rady o charakterze finansowym należała kontrola 

nad wydatkami. Obowiązkiem rady było rokroczne sprawdzanie i załatwianie 

rachunków rocznych. Były one przedkładane przez burmistrza najpóźniej w dwa 

miesiące od zakończenia roku administracyjnego, wcześniej udostępniano je 

wszystkim członkom gminy. Celem kontroli wydatków rada zatwierdzała też wyniki 

wszelkich licytacji, będących odpowiednikiem dzisiejszych przetargów publicznych. 

Miała również kompetencję do regulowania zasad finansowania przedsięwzięć, 

czego przykładem był przyjęty 8 lutego 1906 r. Regulamin w sprawie rozpisywania 

 i rozdawnictwa robót dla gminy miasta242. 

Sporą grupę zadań rady stanowiły zadania z zakresu spraw obywatelskich. 

Wyłączną kompetencją rady gminnej było nadawanie prawa przynależności do 

gminy i nadawanie obywatelstwa miejskiego oraz ustanawianie opłat za wydanie 

takowych decyzji. Szerzej temat ten omówiony został w części pracy dotyczącej 

regulacji kwestii obywatelstwa gminy. Oprócz tego do właściwości rady należało 

nadawanie honorowego obywatelstwa gminy obywatelom austriackim w uznaniu ich 

                                                 

241 Art. 72 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 79 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
242 APNS, sygn.: MNS 231, s. 161-171; MNS 239, s. 235-244. 
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zasług publicznych. Honorowe obywatelstwo dawało prawa gwarantowane 

uczestnikom gminy, a jednocześnie zwalniało z wszelkich obowiązków na nich 

nałożonych.  

W przypadku Nowego Sącza nadanie honorowego obywatelstwa nie zdarzało 

się często i trudno dopatrzyć się jakiejś generalnej zasady, jaka przyświecałaby 

radnym decydującym o nadaniu tej godności. Grono osób, które zostały w ten sposób 

uhonorowane charakteryzowała wielka różnorodność jeśli chodzi o funkcje, jakie 

pełnili, grupy społeczne, jakie reprezentowali, wreszcie jeśli chodzi o zasługi, które 

można im przypisać.  

Wśród obywateli honorowych znajdowały się postacie zasłużone dla 

państwa, jak np.: Julian Dunajewski, odznaczony 16 grudnia 1875 r., notabene 

pochodzący z Nowego Sącza, czy książę Adam Sapieha, który, jak pisano 

w uzasadnieniu: całym swoim życiem dał dowody nieskazitelności charakteru, 

ofiarności na cele publiczne i patriotyzmu, a w ostatnich czasach przez urządzenie  

Wystawy Krajowej przyczynił się znakomicie do podniesienia dobrobytu Kraju 

i tegoż moralnego znaczenia243. W okresie I wojny światowej odznaczono też Józefa 

Piłsudskiego oraz Władysława Leopolda Jaworskiego  w uznaniu jego niestrudzonej 

pracy jako prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego przy prowadzeniu polityki 

polskiej w myśl ideałów narodowych244. Honorowymi obywatelami zostawały też 

osoby pełniące najwyższe urzędy w kraju: hrabia Kazimierz Badeni – namiestnik 

(29 września 1894 r.), Leon Piniński – namiestnik i Stanisław Badeni – Marszałek 

Krajowy (obaj 13 czerwca 1901 r.), hrabia Andrzej Potocki - namiestnik w uznaniu 

jego zasług dla dobra kraju i miasta oraz w dowód wdzięczności i czci za: życzliwość 

i opiekę naszemu miastu stale okazywaną245.  

Rada miejska najczęściej jednak nadawała honorowe obywatelstwo 

przedstawicielom samorządów lokalnych w uznaniu ich zasług dla rozwoju 

lokalnego i dla rozwoju samego miasta Nowego Sącza. Wśród tych postaci znaleźli 

się: Józef Dietl (uhonorowany w ten sposób jako pierwszy, 9 maja 1867 r.), 

                                                 

243 APNS, sygn.: MNS 237, s. 149 – 157; MNS 228, s. 174 – 182.  
244 APNS, sygn. MNS 232, s. 269-276. 
245 APNS, sygn.: MNS 230, s. 424-436; MNS 239, s. 67-70.  
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burmistrzowie: Onufry Trembecki (24 września 1879 r.) i Władysław Barbacki 

(22 marca 1916 r.), Gustaw Romer – prezes Rady Powiatowej – za poparcie 

w sytuacji pożaru (29 września 1894 r.), Władysław Jarosz – starosta nowosądecki 

w uznaniu jego znakomitych zasług położonych dla dobra miasta i powiatu oraz jego 

niezwykle wydatnej działalności obywatelskiej i życzliwego i pełnego taktu 

postępowania przy spełnianiu obowiązków urzędowych i obywatelskich246 czy ksiądz 

Alojzy Góralik – radny miejski, postać wielce zasłużona dla życia społecznego 

miasta (13 czerwca 1901 r.). Zdarzały się również nadania zupełnie niezrozumiałe. 

17 lipca 1871 r. tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał Józef Bałaban, 

o którym wiadomo tylko tyle, że w tym okresie był radnym, który rezygnował 

ze swej funkcji z powodu przejścia na inną posadę. 

Rada posiadała kompetencje w zakresie policji miejscowej. W zakres policji 

miejscowej w omawianym okresie wchodziły wspomniane już wcześniej: 

zagadnienia bezpieczeństwa osób i mienia, policja polowa, kwestie związane 

z dozorem policyjnym nad żywnością, targami, miarami i wagami, nadzór nad 

czeladzią i robotnikami, nadzór nad obyczajnością publiczną oraz sprawy 

bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego. Wyodrębniano również policję zdrowia, 

która obejmowała sprawy sanitarne oraz te, które wiązały się ze współudziałem 

gminy w ochronie zdrowia. 

O ile sprawowanie policji miejscowej nie było mocą ustawy przekazane 

organom rządowym, rada mogła w granicach obowiązującego prawa wydawać 

przepisy obowiązujące na terenie gminy tyczące się policji miejscowej. Jednocześnie 

za ich przekroczenie mogła ustanawiać kary: grzywnę do wysokości 15 zł 

(po 1889 r. do wysokości 50 zł) lub, w razie braku możliwości jej wyegzekwowania, 

areszt do 5 dni (po 1889 r. do 10 dni). 

Rada często wydawała przepisy w formie regulaminów, czy też porządków.  

Miały one tę zaletę, że kompleksowo regulowały określony wycinek spraw 

wchodzących w zakres policji miejscowej Do takich dokumentów należały 

np. regulamin ogniowy, zawierający przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
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regulamin sanitarny dla rzeźni (uchwalony przez radę miejską 23 grudnia 1891), 

liczne regulaminy targowe, oraz porządek policyjny co do nałożenia na mieszkańców 

obowiązku czyszczenia trotuarów i chodników oraz oświetlania sieni i schodów. 

W większości przypadków jednak rada wydawała pojedyncze przepisy, najczęściej 

będące reakcją na określoną potrzebę, czy rozwiązujące zaistniałe na bieżąco 

problemy. 30 sierpnia 1871 r. rada przyjęła projekty dotyczące policji sanitarnej 

w świetle nadchodzącej epidemii cholerycznej. Ich zapisy stały się notabene 

zarzewiem konfliktu ze zborem izraelskiej gminy żydowskiej. W przyjętych 

postanowieniach znajdował się bowiem zakaz wjazdu do miasta przybywającym 

na świątki Żydom. Gmina żydowska złożyła protest, który oddalony został przez 

radę miejską. Gmina odwołała się do wyższych instancji, czego efektem był restrykt 

starosty wydany wskutek telegramu namiestnika, zakazujący wykonania uchwały 

z powodu jej sprzeczności z ustawami zasadniczymi.  

15 lutego 1877 r. w celu zapobieżenia szerzącemu się miedzy ludem nałogowi 

pijaństwa tudzież gorszącym zajściom i hałasom na miejscach publicznych przez 

pijaków powodowanym rada uchwaliła karę 15 zł za niespokojne zachowanie lub 

padnięcie na drogę w miejscu publicznym247. Do okoliczności obciążających 

zaliczono zaczepianie ludzi, nieprzyzwoite śpiewy i hałasy, powożenie końmi i pracę 

przy artykułach łatwopalnych pod wpływem alkoholu. W 1892 r. rada ustanowiła 

opłaty za posiadanie psów: 3 zł od psa i 1 zł od suki rocznie. Wolne od opłat były: 

szczenięta do ukończenia 60 dni, jeden pies strzegący domów o ile pozostawał 

na uwięzi w dzień248 oraz psy osób zamiejscowych przebywających w mieście nie 

dłużej niż miesiąc. Znaczki dla psów miały być odtąd przymocowane do obroży249. 

Podobne przykłady można by mnożyć, jako że sprawy policji miejscowej i policji 

zdrowia zajmowały znaczące miejsce wśród kwestii podejmowanych przez 

nowosądecką radę miejską.  

Poza aktami powszechnie obowiązującymi rada stanowiła też akty 

indywidualne, których adresat był oznaczony i dotyczące konkretnych sytuacji. 

                                                 

247 APNS, sygn.: MNS 226, s. 33-38; MNS 233, s. 616-619. 
248 Pozostałe psy w gospodarstwie domowym podlegały już opodatkowaniu. 
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Przykładem takich decyzji może być uchwała z dnia 10 lutego 1870 r. w sprawie 

Karola Wolfa, który: włóczący się na pół nagi po mieście, ma być w porze zimowej 

umieszczony w lazarecie  do obsługi chorych, czy też sprawa Zygmunta Marsa, 

któremu nakazano: 1. aby piwa podwójnego (marcowego) limanowskiego nie 

sprzedawał w jednym szynku obok piwa marcowego (podwójnego) okocimskiego, 

lecz każdy z tych gatunków w osobnym szynku, 2. aby każdy przyrząd do szynkowania 

oznaczony trwałym, trwale umieszczonym i dla konsumentów widocznym napisem – 

gatunek piwa250.  

Rada zobowiązana była uchwalać środki pieniężne na utrzymanie zakładów 

i urządzeń policji miejscowej, ciążyła na niej odpowiedzialność za wszelkie 

zaniedbania w tym zakresie. Zadaniem rady było również czuwanie nad 

zaopatrzeniem ubogich. Ustawy krajowe stanowiły, iż w przypadku, gdyby problem 

pomocy potrzebującym przekraczał możliwości zakładów i funduszy powołanych do 

tego celu, rada miała zapewnić odpowiednie środki, mogąc określić ich 

przeznaczenie. Nowosądecka rada miejska bardzo często uchwała zapomogi za 

potrzebujących (najczęściej zapomogi przeznaczano osieroconym dzieciom, 

wdowom, emerytowanym nauczycielom), zasiłki na książki dla młodzieży 

rzemieślniczej czy zapomogi dla urzędników magistratu. 

Rada była organem uprawnionym do nadzoru nad działalnością 

zwierzchności gminnej i gminnych jednostek organizacyjnych. Ustawa gminna 

dla miast z 1889 r. rozszerzyła zakres zadań gminy o kompetencje kontrolne, 

jednakże tylko w odniesieniu do organy wykonawczego, a więc burmistrza 

i magistratu.  Szeroko temat ten omawia rozdział VI, poniżej przedstawione zostały 

jedynie założenia ustrojowe.   

Rada sprawowała nadzór poprzez specjalnie do tego celu powołaną jedną 

lub więcej komisji, których obowiązkiem było informowanie rady o wszelkich 

nieprawidłowościach w postępowaniu burmistrza i magistratu oraz przedkładanie 

radzie wniosków o usunięcie tychże nieprawidłowości. Z kolei wg przepisów ustawy 

rada miała jak najszybciej podjąć starania w tym zakresie. W organie 
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uchwałodawczym Nowego Sącza funkcjonowały stale Komisja do rewizji kasy 

miejskiej i kas zakładów i funduszów pod zarządem gminy zostających oraz Komisja 

kontrolująca urzędowanie Burmistrza i Magistratu. Po upływie każdego roku 

administracyjnego komisje zobligowane były do składania sprawozdań dotyczących 

swojej działalności. Rada mogła ustanawiać również komisje do nadzorowania 

przedsiębiorstw gminnych.  

Uprawnieniem rady o charakterze nadzorczo – kontrolnym była rewizja kasy 

miejskiej. Ustawa gminna z 1866 r. stanowiła jedynie, iż  rada powinna zarządzić 

rewizję kasy kilka razy  w roku. Przepisy ustawy gminnej dla miast z 1889 r. były 

już bardziej precyzyjne. I tak, w tym celu rada wybierała komisję, która co najmniej 

cztery razy w roku  kontrolować miała kasę miejską i kasy zakładów gminnych 

i funduszów pozostających pod zarządem gminy. Wyniki kontroli przedstawiane 

były radzie miejskiej w formie sprawozdania. 

 

 

2. Tryb działania rady gminy 

 

Ustawy normowały tryb działania rady gminy tylko w odniesieniu 

do pewnych  kwestii, gdyż organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zasady pracy 

tego organu określały regulaminy, do których tworzenia upoważniało radę 

ustawodawstwo. Nie mogły być one sprzeczne z ustawami. Pierwszy regulamin 

obrad rada uchwaliła na posiedzeniach 26 i 29 października 1868 r.251 Według 

krajowych ustaw samorządowych oraz kolejno uchwalanych regulaminów rady 

zwoływanie posiedzeń należało do wyłącznych kompetencji naczelnika gmina 

(burmistrza) lub w razie przeszkody, zastępcy naczelnika. Wyznaczał on terminy 

posiedzeń według własnego uznania, ale był również zobowiązany do zwołania rady 

na żądanie co najmniej jednej trzeciej liczby radnych, starosty powiatowego, rady 
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powiatowej oraz wydziału powiatowego, od 1889 r. również wydziału krajowego. 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwoływał najstarszy wiekiem członek 

wybranego organu, natomiast w przypadku opróżnienia posady naczelnika gminy 

upoważnionym do zwołania posiedzenia był jego zastępca.  

Ustawy stanowiły, że rada gminna zbierać się miała na posiedzenia, kiedy 

zaszła taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a od 1889 r. nie rzadziej 

niż raz w miesiącu. Inne postanowienia znajdowały się w regulaminach rady 

miejskiej. Otóż w 1866 r. rada Nowego Sącza uchwaliła, że posiedzenia zwyczajne 

odbywać będzie co dwa tygodnie, dokładnie co drugi czwartek każdego miesiąca 

(art. 2 reg. 1866). Odrzucono wówczas znajdujący się w projekcie przepis, iż gdyby 

na czwartek wypadło święto katolickie lub żydowskie, posiedzenie odbędzie się 

w poprzedzającym dniu według obydwóch wyznań powszednim. Postanowienie to, 

rozszerzone o święta protestanckie, znalazło się dopiero w regulaminie rady z 1898 r. 

W lipcu 1871 r. wprowadzono poprawkę do regulaminu , odtąd posiedzenia odbywać 

się miały w środy252. Do „czwartkowej” reguły powrócono w regulaminie z 1898 r. 

W dniu tygodnia innym niż określony rada mogła być zwołana tylko w  przypadku 

określonym w art. 39 ustawy gminnej dla miast z 1889 r., a więc gdyby na 

posiedzeniu nie zebrała się ilość radnych wymagana do powzięcia uchwał, 

posiedzenie rady miało być zwołane ponownie w terminie do 3 dni.  

Jak wynika z dokumentów archiwalnych, posiedzenia rady w Nowym Sączu 

odbywały się regularnie, znacznie częściej jednak niż przewidywała to ustawa 

i regulamin rady. W czasie trwania pierwszej kadencji odnotować można posiedzenia 

co dwa tygodnie, często nawet co tydzień. Wynikało to z niewyczerpania porządku 

obrad, burzliwych i długotrwałych sporów i dyskusji, braku zgodności odnośnie 

podjęcia określonej uchwały i braku jednoznacznego stanowiska oraz nagromadzenia 

drobnych, indywidualnych spraw o niewielkim znaczeniu dla miasta, którymi 

zajmowała się wówczas rada.  Na każdym posiedzeniu zapadały uchwały 

w sprawach na przykład: obniżek czynszów za dzierżawę gruntów i budynków, 

próśb obywateli o zapomogi i gratyfikacje. Rozpatrywano wiele wniosków 
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o wydanie koncesji na otwieranie sklepów i aptek, szynków, na wykonywanie usług 

przewoźniczych, hotelarskich itp., liczne wnioski o przyłączenie do związku gminy, 

pozwolenia na budowę czy też zwroty kosztów ponoszonych przez radnych na 

drobne remonty w mieście. Jako ilustrację małostkowości wielu spraw 

podejmowanych przez reprezentację miasta można przytoczyć uchwałę rady z dnia 

10 lutego 1869 r.: Żebrak Karol Wolf włóczący się na pół nagi po mieście, ma być 

w porze zimowej umieszczony w lazarecie  do obsługi chorych253. Z biegiem czasu 

ilość posiedzeń malała a przerwy pomiędzy nimi stawały się coraz dłuższe. 

Przyczyną tego, jak się wydaje, mogło być funkcjonowanie coraz większej liczby 

komisji w radzie oraz działalność magistratu. 

Rada zbierała się również na posiedzeniach nadzwyczajnych. W Nowym 

Sączu odbywały się one stosunkowo rzadko. Zwoływano je z okazji zaleceń 

specjalnych wydziału krajowego, bądź też ważnych albo naglących wydarzeń z życia 

miasta. Posiedzenia nadzwyczajne odbywały się więc na przykład z okazji nadania 

honorowego obywatelstwa miasta Nowego Sącza, czego przykładem jest posiedzenie 

dnia 9 maja 1867 r., kiedy to nadano honorowe obywatelstwo miasta Józefowi 

Dietlowi, ówczesnemu Prezydentowi Krakowa254. Posiedzenia nadzwyczajne 

odbywały się również z powodu wybuch epidemii cholery (23 czerwca 1873 r.), 

budowy koszar wojskowych (29 maja 1888 r.) czy też konfliktu z radą powiatową 

(16 czerwca 1909 r.).  Zwoływano posiedzenia z okazji rocznic i świąt państwowych, 

jak np. w dniu 3 maja 1891 r. w uroczystość 100-lecia Konstytucji 3 Maja.  

Stosunkowo największa część posiedzeń nadzwyczajnych zwołana została 

z powodu śmierci członków władz i osób zasłużonych dla miasta, m.in.: arcyksięcia 

Rudolfa (5 lutego 1889 r.), Karola Slawika – burmistrza Nowego Sącza, który 

odniósł śmiertelne rany ratując mieszkańców w wielkim pożarze 1894 r. (14 

listopada 1894 r.), Romana Jakubowskiego - zastępcy burmistrza (20 maja 1903 r.), 

hrabiego Andrzeja Potockiego – namiestnika i obywatela honorowego Nowego 

Sącza (13 kwietnia 1908 r.) oraz zamordowanych arcyksięcia Ferdynanda i jego 

żony Zofii (1 lipca 1914 r.). Ostatnie posiedzenie nadzwyczajne rady miasta Nowego 
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Sącza odbyło się 30 lipca 1914 r. Odczytano na nim manifest cesarski Do moich 

Ludów, a radni uroczyście złożyli wyrazy czci, miłości i przywiązania do osoby 

Cesarza oraz zapewnienie, iż nie zawiodą zaufania monarchy do Narodu 

Polskiego255. 

Formę zwoływania posiedzeń stanowiła sama rada w swych regulaminach. 

Każdy radny miał otrzymać wystosowane przez burmistrza zawiadomienie 

o zwołaniu posiedzenia  najpóźniej dwa dni, a od 1898 r. trzy dni przed mającym się 

odbyć posiedzeniem zwyczajnym. W przypadku posiedzeń nadzwyczajnych oraz 

zwoływanych w trybie art. 39 ustawa gminna dla miast z 1889 r., termin ten mógł 

być krótszy. Zawiadomienie w formie okólnika zawierać musiało datę i godzinę 

rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek dzienny. Poszczególne punkty 

porządku dziennego miały być tak dokładnie określone, aby każdy radny już 

z doręczonej mu odbitki mógł powziąć wiadomość, co będzie przedmiotem obrad256. 

Jeśli na porządku dziennym znajdowały się sprawy wymagające obecności 2/3 

radnych, musiało to być również wyraźnie zaznaczone na okólniku. Porządek obrad, 

jego odpis lub odbitka, musiał być wraz z okólnikiem doręczony każdemu radnemu. 

Uchwały rady zapadały przy określonym quorum i odpowiednią większością 

głosów. Do powzięcia wiążącej uchwały zwykłej wymagana była obecność więcej 

niż połowy wszystkich radnych. Tak więc w okresie, kiedy rada Nowego Sącza 

liczyła 30 członków, quorum wynosiło 16 radnych, natomiast dla rady liczącej 

36 członków, wymagana ilość radnych do powzięcia wiążącej uchwały wynosiła 19. 

W przypadku uchwał  ustanawiających budżet oraz wszelkich uchwał wymagających 

zatwierdzenia władzy wyższej, wymagana była obecność przynajmniej 

2/3 wszystkich radnych. Z kolei ordynacja wyborcza z 1866 r. stanowiła, iż wybór 

zwierzchności gminnej mógł nastąpić tylko w obecności  minimum ¾ wszystkich 

członków rady. Jeśli na posiedzeniu nie zebrała się odpowiednia ilość radnych 

potrzebna do powzięcia  uchwał, przewodniczący miał obowiązek zwołać ponowne 

posiedzenie rady, wzywając tym razem również zastępców radnych. 
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Nieusprawiedliwona nieobecność na posiedzeniach zagrożona była karą 

grzywny do wysokości 10 zł, lecz mimo to stawała się niekiedy poważnym 

problemem. Wielokrotnie podnoszono tą kwestię i pod naciskami radnych nakładano 

kary pieniężne. Tak stało się na przykład w lutym 1868 r., kiedy radny Jan 

Micewski, zwrócił uwagę zwierzchności, że p.p. Radni niektórzy izraelici na 

posiedzenia nie uczęszczają, zatem karami do tego przynagleni być powinni257 

Przypadki powtórnego zwoływania rady ze względu na niską frekwencję 

zdarzały się dość często. W latach 1866–1918 można wskazać kilka okresów  

charakteryzujących się wciąż powtarzającą się wyjątkowo niską frekwencją 

na posiedzeniach. Najbardziej jaskrawym przykładem są lata 1873–1874, 

kiedy to burmistrzowi Ignacemu Płochockiemu trudno było, mimo napomnień 

i nakładanych kar, zdyscyplinować członków rady. 17 listopada 1873 r. brak 

kompletu radnych udaremnił przystąpienie do porządku obrad. Burmistrz Płochocki 

oświadczył, iż wskutek ociągania się z regularnym uczęszczaniem na posiedzenia, 

poczyni kroki do odpowiednich władz258. Na następnym posiedzeniu nałożył na 

nieusprawiedliwionych nieobecnych po 10 zł kary. Niedługo potem, 

4 grudnia 1873 r. z braku quorum nie można było obradować nad budżetem259. 

8 lipca 1874 r. 16 radnych obecnych na posiedzeniu uchwaliło kary w wysokości 

10 zł dla nieobecnych nieusprawiedliwionych260. W uchwale z dnia 

23 grudnia 1874 r. przeczytać można: Od początku kadencji niektórzy radni nie 

stawiają się na posiedzenia, co często bywa przyczyną udaremniania obrad (…) 

dobro miasta na tym cierpi. W tym samym dniu, rada miejska wezwała radnych, 

aby zrezygnowali ze swych posad, jeśli nie chcą uczestniczyć w posiedzeniach261. 

Problem wzmożonej nieobecności radnych na posiedzeniach stał się poważny 

również podczas I wojny światowej, kiedy to wielu radnych i zastępców opuściło 

miasto.   
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Poza tymi okresami, niska frekwencja zdarzała się w sytuacjach rywalizacji 

między stronnictwami w radzie, przy niektórych zmianach burmistrzów, czy też 

na posiedzeniach zwoływanych przy końcach kadencji. Nieobecność 

wykorzystywano wówczas jako narzędzie rywalizacji politycznej. W ten sposób 

radni świadomie utrudniali funkcjonowanie rady w napiętych sytuacjach. Tak było 

na przykład w 1870 r., po rezygnacji burmistrza Juliana Gutowskiego, kiedy na 

trzech zwołanych kolejno posiedzeniach, mimo kar nałożonych na radnych,  nie 

zebrało się quorum. 20 stycznia 1870 r. w posiedzeniu zwołanym w celu wyboru 

burmistrza uczestniczyło 16 członków rady. Z braku kompletu radnych, nie można 

było przeprowadzić wyboru burmistrza. Uchwalono wówczas jednogłośnie 

o nałożeniu kary pieniężnej (w wysokości 5 zł) na członków, którzy nie 

usprawiedliwili swojej nieobecności. Na następnym posiedzeniu 22 stycznia 1870 r. 

wzięło udział znów 16 członków: nieobecnych nieusprawiedliwionych ukarano 

grzywną w wysokości 15 zł. Ustalono trzeci termin posiedzenia a za absencję 

ustalono karę w wysokości 20 zł262.  Również na tym posiedzeniu wybór burmistrza 

nie doszedł do skutku z powodu braku quorum263. Wskutek tak oczywistej obstrukcji 

prac rady, starosta mianował burmistrzem Nowego Sącza Onufrego Prusa 

Trembeckiego, który funkcję tę miał pełnić do zakończenia kadencji rady i wyborów 

nowej reprezentacji gminnej oraz zwierzchności. 

Przebieg obrad rady wyznaczały ramy przepisów prawa. Wobec ówczesnej 

lakoniczności regulacji ustawowej, szczególną rolę w tym zakresie odgrywały więc 

przede wszystkim przepisy stanowione przez radę gminy  - regulaminy obrad rady. 

Językiem obrad rady miejskiej i językiem urzędowym magistratu był język 

polski264. Posiedzenia odbywały się publicznie. Tylko w niektórych sytuacjach rada 

mogła uchwalić tajność obrad. Odnosiło się to na przykład do spraw dotyczących 

obsadzania i zawieszenia urzędów gminnych, zawieszenia lub oddalenia ze służby 

urzędników i sług gminnych. Posiedzenia utajniano również ze względów na 

obyczajowość publiczną. Posiedzenia, na których przedmiotem obrad był budżet lub 

                                                 

262 APNS, sygn. MNS 233, s. 98 – 99. 
263 Posiedzenie rady miejskiej Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 1870 r. APNS, sygn. MNS 233, 
s. 100. 
264 Regulamin obrad …  z 1898 r. 
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zamknięcie rachunków zakładów miejskich musiały być jawne, zgodnie 

z postanowieniami ustaw gminnych. 

Podczas każdego posiedzenia w sali obrad miały być wyłożone i dostępne 

dla wszystkich radnych i zastępców: akta dotyczące spraw będących przedmiotem 

obrad, preliminarz dochodów i wydatków miejskich oraz księga uchwał rady. 

Radni nie mogli opuszczać posiedzenia aż do wyczerpania spraw będących 

na porządku dziennym lub zamknięcia posiedzenia przez przewodniczącego. Radni 

nie stosujący się do tej zasady regulaminu uważani byli za nieobecnych, a to groziło 

konsekwencjami przewidzianymi w ustawach gminnych. Obowiązek uczestnictwa 

w obradach omówiony został w części dotyczącej mandatu radnego. 

Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego najpierw odczytywano 

protokół spisany z ostatniego posiedzenia rady. Radnym przysługiwało prawo 

wniesienia sprostowania, zmiany lub wprowadzenia dodatkowych treści 

do protokołu lub księgi uchwał. Wszelkie tego typu zmiany wymagały uchwały rady.  

Według Regulaminu obrad… z 1898 r. po uzgodnieniu zapisów w protokołach 

i księdze uchwał przewodniczący odczytywał radnym wszelkie pisma adresowane do 

rady. Zabroniona była jakakolwiek dyskusja czy też stawianie wniosków 

dotyczących przedstawionych pism. Rada miała się ograniczyć jedynie do przyjęcia 

ich do wiadomości. Po tych czynnościach przewodniczący odczytywał porządek 

dzienny. 

Każdemu radnemu i zastępcy przysługiwało prawo interpelowania 

burmistrza, asesorów i radnych jak również komisji w sprawach dotyczących gminy. 

Na każdą interpelację osoba zapytana zobowiązana była udzielić odpowiedzi na tym 

samym lub najpóźniej na następnym posiedzeniu. Odpowiedź na interpelację nie 

podlegała dyskusji, przedmiot interpelacji mógł być jednak potem przedmiotem 

wniosków, zgodnie z art. 25 i 26 Regulaminu obrad…. Zachowane protokoły 

świadczą, iż interpelacje ze strony radnych w Nowym Sączu były bardzo częstą 

praktyką. Radni z wielkim zainteresowaniem śledzili sprawy miejskie i angażowali 

się w kwestie dotyczące gminy i jej mieszkańców.  

Każdemu radnemu przysługiwało również prawo stawiania wniosków, 

zarówno pisemnych, jak i ustnych, we wszystkich sprawach dotyczących gminy. 
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Według Porządku czynności… z 1866 r., wnioskodawca miał prawo krótkiego 

uzasadnienia wniosku, po czym rada decydowała o odesłaniu go bądź do komisji 

celem bliższego rozpoznania, bądź do zwierzchności celem postawienia pod 

obrady265. Inną procedurę składania wniosków ustanawiał Regulamin obrad… 

z 1898 r. Według jego przepisów wniosek musiał zostać poparty przez co najmniej 

pięciu radnych – wówczas kierowany był do magistratu w celu jego rozpatrzenia 

i zaopiniowania. W przeciwnym razie – upadał266. Wyjątkiem od tych zasad była 

sytuacja, kiedy wnioskodawca stawiał wniosek określając go jako naglący. Musiał 

zdobyć dla niego poparcie większości radnych obecnych na posiedzeniu, a od 1898 r. 

przynajmniej ośmiu radnych. W przypadku spełnienia tego wymogu, wniosek był 

brany natychmiast pod obrady rady miasta. Gdyby nie uzyskał określonego poparcia, 

traktowany był jak wniosek zwykły, a więc bądź kierowany był do magistratu, bądź 

upadał. Wnioski komisji wybranych w trybie art. 29 i 30 ustawy gminnej dla miast 

z 1889 r. nie potrzebowały wspomnianego poparcia.  

Od 1898 r. każda komisja mogła skorzystać z prawa złożenia radzie 

sprawozdania ze swych czynności. Regulamin określał, iż tego typu sprawozdania 

mogły być przedstawiane przez referenta komisji przed przejściem do porządku 

dziennego. Przewodniczący lub referent komisji miał też prawo żądać od burmistrza 

zamieszczenia sprawozdania w porządku dziennym, co burmistrz zobowiązany był 

uczynić. 

Po odczytaniu protokołu, interpelacjach oraz wnioskach radnych oraz 

po ewentualnych sprawozdaniach komisji, burmistrz – przewodniczący posiedzenia 

– przechodził do porządku dziennego. Porządek czynności… z 1866 r. nie 

wypowiadał się na temat warunków dopuszczających sprawę do porządku dziennego 

obrad. Brak istnienia ciała „filtrującego” sprawy kierowane pod obrady rady 

prowadził w efekcie do nagromadzenia spraw poruszanych na posiedzeniach, a przez 

to do wydłużenia się czasu oczekiwania na decyzję rady. Dlatego też na posiedzeniu 

20 maja 1869 r. w celu pewniejszego i śpieszniejszego załatwienia spraw miejskich 

w swej uchwale rada postanowiła, iż każda sprawa przydzielona którejś z sekcji 

                                                 

265 Art. 14 Porządku czynności… z 1868 r.  
266 Regulamin obrad …  z 1898 r. 
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ma przed wniesieniem jej pod obrady całej rady miejskiej zostać sformułowana 

we wniosek i przedstawiona radzie przez wyznaczonego referenta. Uchwalono 

również, iż wszystkie sprawy wiążące się z jakimkolwiek wydatkiem z kasy 

gminnej, miały być bez wyjątku przydzielane jednej z istniejących sekcji przed ich 

rozpatrzeniem przez radę.  

Dopiero Regulamin obrad… z 1898 r. stanowił, iż na porządku dziennym 

znajdować się mogły: sprawy rozpatrzone i zaopiniowane wcześniej przez magistrat 

oraz sprawy zaopatrzone wnioskiem burmistrza w przypadkach określonych przez 

ustawę gminną a więc np. w sprawach mianowania i oddalania urzędników 

gminnych i wykonywania władzy dyscyplinarnej nad nimi. Wyjątek od tych 

postanowień regulaminu stanowiły: wybór komisji kontrolującej i wybór wszystkich 

innych komisji specjalnych według art. 29 ustawy gminnej dla miast z 1889 r., 

wybór komisji do rewizji kasy według art. 30 tejże ustawy oraz sprawozdania 

wymienionych komisji. W przypadku wyboru burmistrza lub magistratu  żadna inna 

sprawa nie mogła się znaleźć na porządku dziennym. Do każdej sprawy będącej 

na porządku dziennym wyznaczany był spośród grona radnych referent, który 

przedstawiał stanowisko komisji, sekcji, bądź swoje własne. Akta dotyczące 

wszystkich spraw będących na porządku dziennym były wcześniej przygotowane 

na stole przewodniczącego i udostępniane zainteresowanym radnym. 

Radny mógł zabrać głos tylko wówczas, gdy udzielił mu go przewodniczący. 

Według regulaminów obrad, przewodniczący miał zapisywać radnych chcących 

zabrać głos, a potem udzielać go w kolejności zgłoszeń. W jednej sprawie radny 

mógł zabrać głos najwyżej dwa razy. Regulacja ta nie odnosiła się jednak 

do przypadków,  gdy radny żądał prawa głosu w celu obrony swej osoby 

lub dla wyjaśnienia formy postępowania. Od 1898 r. ograniczenie to nie miało 

również zastosowania dla wnioskodawcy, sprawozdawcy oraz asesorów. Obecny 

na posiedzeniu naczelnik politycznej władzy powiatowej ewentualnie jego delegat 

mógł zabrać głos jedynie w sytuacji, gdyby rada zamierzała naruszyć ustawy 

lub przekroczyć swój zakres działania. 

Regulaminy nakazywały przeprowadzanie obrad z zachowaniem 

przyzwoitości i bez ubliżania osobistościom, mówcy zobowiązani byli ściśle trzymać 
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się przedmiotu i stosować się do przepisów regulaminu267. Przewodniczący upominał 

każdego, kto nie stosował się do regulaminu. Mówcę odchodzącego od tematu 

debaty wzywał do rzeczy, a po dwukrotnym takim wezwaniu odbierał prawo głosu 

Prawo żądania od przewodniczącego wezwania przemawiającego radnego do rzeczy 

przysługiwało również radnym. Przewodniczący wzywał również do porządku 

w sytuacji gdy przemawiający radny wystąpił przeciw przyzwoitości lub (…) 

z osobistemi obraźliwemi wycieczkami268. Prawo postawienia takiego wniosku 

przysługiwało też każdemu radnemu. W sytuacji bezskutecznego wezwania 

do porządku, przewodniczący odbierał głos. Radny, któremu odebrano głos, miał 

prawo odwołać się do rady. Rada natomiast mogła uchylić zarządzenie 

przewodniczącego i tym samym przywrócić głos radnemu. Z kolei w razie 

poważniejszego naruszenia regulaminu obrad przez radnego, rada mogła wyrazić 

ubolewanie lub nawet oburzenie a uchwała w tym względzie zapadała bez dyskusji. 

Sytuacja taka miała miejsce na przykład na posiedzeniu rady w dniu 16 stycznia 

1908 r., kiedy to na skutek poczynionych (…) przez Stanisława Kmietowicza 

zarzutów przeciw p. burmistrzowi drowi Władysławowi Barbackiemu obwiniających 

go o nielegalne postępowanie przy ostatnich wyborach do rady miejskiej 

zdecydowaną większością głosów uchwalono tak ze względów na treść jak i sposób 

przedstawienia zarzutów wyrazić p. Kmietowiczowi oburzenie, zaś p. burmistrzowi 

drowi Barbackiemu uznanie za jego działalność w tym względzie269. 

Jako pierwszy zabierał głos referent, przedstawiając uzasadnienie wniosku 

lub sprawozdanie. Jednocześnie sprawozdawca mniejszości mógł postawić osobny 

wniosek. Po tych wystąpieniach przewodniczący otwierał dyskusję ogólną. 

W dyskusji ogólnej przedmiotem obrad mogły być jedynie trzy rodzaje wniosków. 

Po pierwsze – wniosek odrzucenia, czyli o przejście do porządku dziennego. 

Konsekwencją jego uchwalenia był zakaz ponownego postawienia tego wniosku 

na tym samym posiedzeniu. Po drugie, wniosek odroczenia, czyli przydzielenia 

lub zwrócenia sprawy magistratowi lub komisji do zbadania i zaopiniowania, 

                                                 

267 APNS, sygn. MNS 251, s. 26, podobnie art. 8 Porządku czynności… z 1868 r.  
268 APNS, sygn. MNS 251, s. 27. 
269 APNS, sygn.: MNS 231, s. 306-312; MNS 239, s. 339-343. 
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ewentualnie do uzupełnienia. W takiej sytuacji rada musiała wskazać kierunek 

badania lub pożądanych uzupełnień. Trzecim rodzajem wniosku, jaki mógł być 

podjęty podczas dyskusji ogólnej był wniosek przystąpienia do dyskusji 

szczegółowej. Dyskusję szczegółową zarządzał przewodniczący również 

w przypadku, gdyby w dyskusji ogólnej nie został postawiony żaden 

z wymienionych wcześniej wniosków oraz w przypadku rozpatrywania wniosku 

uznanego za naglący. W nieskomplikowanych sprawach przewodniczący mógł 

połączyć dyskusję ogólną z dyskusją szczegółową.  

Wniosek o zamknięcie dyskusji mógł złożyć każdy radny w dowolnym 

czasie, nie przerywając jednak wypowiedzi mówcy. Uchwała na taki wniosek 

podejmowana była bez dyskusji. Po uchwaleniu zamknięcia dyskusji nikt nie mógł 

już zabrać głosu za wyjątkiem tych radnych, którzy do głosu zostali wcześniej 

zapisani. Wnioskodawca, ewentualnie sprawozdawca miał zawsze głos ostatni. 

Regulaminy obrad stanowiły, że po dyskusji rada miała przystąpić 

do głosowania. Rada podejmowała uchwały bezwzględną większością głosów 

radnych obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów głos 

decydujący miał przewodniczący. Głosować należało najpierw nad przejściem 

do porządku dziennego, jeśli taki wniosek został przedstawiony, następnie 

za odroczeniem, potem nad samym wnioskiem, wreszcie na końcu nad poprawkami. 

Inne postanowienia w tym zakresie zawierał Regulamin obrad… z 1898 r. Najpierw 

przeprowadzano głosowanie nad poprawką wniosku, potem nad samym wnioskiem, 

na koniec zaś nad wnioskiem dodatkowym. Jeśli poprawek lub wniosków 

dodatkowych było więcej należało głosować nad nimi kolejno, rozpoczynając 

od tych, które zaproponowane zostały jako ostatnie. Jeśli wniosek składał się z kilku 

ustępów, należało głosować nad każdym z nich osobno. Każdy wniosek, 

za wyjątkiem wyborów, miał być sformułowany w taki sposób, aby głosowanie 

nad nim odbyć się mogło za pomocą słów tak lub nie, albo za i przeciw.  

Według regulaminu głosowanie mogło przybrać jedną z trzech form. Radni 

mogli głosować poprzez podniesienie rąk ewentualnie poprzez powstanie z miejsc. 

Była to najczęściej stosowana metoda. Od 1898 r. wynik tak przeprowadzonego 

głosowania mógł być zakwestionowany przez co najmniej pięciu radnych, w takiej 
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sytuacji głosowanie musiało zostać powtórzone. Rada mogła przy tym wybrać 

dwóch radnych do wspólnej z przewodniczącym weryfikacji wyników głosowania. 

W razie jakichkolwiek niezgodności, zarządzano głosowanie imienne jawne. Była to 

druga metoda głosowania, zarządzana zawsze na żądanie przynajmniej połowy 

radnych, natomiast według Regulaminu obrad… -ośmiu obecnych na posiedzeniu. 

W obu tych przypadkach radny nieobecny w trakcie głosowania tracił głos. Ponadto 

każdy głosujący radny miał prawo żądać zanotowania w protokole, że głosował 

przeciw, jeśli wniosek został przyjęty, lub że głosował za jeśli wniosek został 

odrzucony. Natomiast głosowanie imienne tajne (głosowanie kartkami) odbywać się 

miało zawsze w przypadku wyborów i we wszystkich sprawach osobistych 

oraz gdy zażądała tego przynajmniej połowa radnych obecnych na posiedzeniu. Rada 

wybierała dwóch delegatów, którzy wraz z przewodniczącym obliczali wyniki 

głosowania kartkami. 

Wszelkie uchwały rady miejskiej, oprócz wymagających wyższego 

zatwierdzenia miały być bezzwłocznie wykonane. 
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Rozdział VII 

Ustrojowa pozycja magistratu Nowego Sącza 

w latach 1866 - 1918 

 

 

1. Skład i kadencja magistratu. Procedura wyboru 

członków. 

 

Magistrat do 1889 r. nosił nazwę zwierzchności gminnej, a określenie 

magistrat stosowane było jedynie zwyczajowo w miastach270. Zwierzchność była 

na mocy ustawy gminnej z 1866 r. organem zarządzającym i wykonawczym, w skład 

którego wchodził burmistrz. Ustawa nie oddzielała burmistrza od członków 

zwierzchności, a wręcz przeciwnie, traktowała ich jako całość. W myśl przepisów 

ustawy dla miast z 1889 r. burmistrz, mimo, iż nadal stanowił integralny element 

magistratu, został wyodrębniony jako osobny organ. To jemu powierzono rolę 

                                                 

270 Ustawa gminna z 1866 r. nie stosuje takiego nazewnictwa. 
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zarządzająco – wykonawczą, magistrat zaś ustanowiony został jako organ doradczy 

i wykonawczy burmistrza (art. 59 ustawy).  

Ustawa gminna z 1866 r. stanowiła, iż członkowie zwierzchności gminnej 

wybierani byli na trzyletnią kadencję. Mimo upływu ustawowo regulowanego czasu 

trwania kadencji pozostawali oni na swych urzędach aż do momentu 

ukonstytuowania się nowej reprezentacji gminnej, a więc do czasu wyboru 

wszystkich członków nowej zwierzchności gminnej przez nowowyłonioną radę. 

W 1889 r. ustawą gminną dla miast przedłużono kadencję członków magistratu, 

podobnie jak radnych, do sześciu lat271.  

Organ ten w gminach miejskich składał się z burmistrza i asesorów 

pochodzących z grona radnych272. Taka dwuczłonowa konstrukcja organu 

o kompetencjach zarządzających i wykonawczych była, jak pisze K. Grzybowski 

częściowo naśladowaniem systemu belgijskiego, częściowo nawiązaniem do stanowej 

tradycji „wydziałów” organu reprezentacyjnego273. Początkowo rada zobligowana 

była do wyboru przynajmniej dwóch asesorów, z których jeden pełnić miał rolę 

zastępcy burmistrza, potem ustawa gminna dla miast rozszerzyła skład magistratu do 

pięciu osób: burmistrza, jego zastępcy oraz trzech asesorów. 

Ustawowo uregulowany skład zwierzchności gminnej stanowił tylko 

obligatoryjne minimum. Liczba asesorów w zależności od potrzeb gminy mogła 

bowiem zostać podniesiona, jednakże nie mogła przekraczać 1/3 przewidzianej 

prawem liczebności radnych pochodzących z wyboru. Tak więc maksymalnie, 

wraz z burmistrzem, zwierzchność gminna mogła liczyć 13 osób. W Nowym Sączu 

bardzo często korzystano z możliwości rozszerzenia organu wykonawczego. Liczba 

asesorów rosła, co było podyktowane ilością zadań, jakie realizował nowosądecki 

samorząd. I tak na przykład już podczas pierwszych wyborów zwierzchności 

gminnej w 1867 roku wybrano czterech asesorów. Z kolei 28 marca 1887 r., kiedy 

                                                 

271 Art. 16. ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
272 W gminach wiejskich organ wykonawczy tworzyli wójt i przysiężni. Inaczej uregulowano kwestię 
organu wykonawczego na terenach obszarów dworskich, gdzie funkcję tę sprawował przełożony 
obszaru, którym mógł być właściciel, bądź osoba przez niego mianowana i odwoływana. Przełożony 
łączył kompetencję naczelnika gminy i rady gminnej w zakresie policji miejscowej. Wyjątkiem było 
prawo karania, które na tym obszarze wykonywał starosta powiatowy. 
273 K. Grzybowski, Historia …, t. IV, s. 315. 
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burmistrzem został Karol Slawik, wybrano sześciu asesorów. Było to stosunkowo 

dużo, dlatego w ustawie dla miast z 1889 r. ograniczono możliwość rozszerzenia 

magistratu do sześciu asesorów274. Taka też liczba asesorów wchodziła w skład 

magistratu pod urzędowaniem wszystkich następnych burmistrzów sądeckich 

aż do 1918 r. Wynikało to z ilości realizowanych zadań, choć odnaleźć można inne 

powody rozszerzania składu magistratu. Władysław Barbacki, kiedy po raz pierwszy 

został wybrany burmistrzem, chcąc zapewnić reprezentację Żydów w magistracie, 

zaproponował radzie jego rozszerzenie o dwóch asesorów. Rada przychyliła się 

wówczas do jego wniosku i wybrała na asesorów Chaskla Landaua 

i Saula Nebenzahla275. 

Ustawa z 1866 r. w rozdziale O zakresie działania Zwierzchności gminnej 

zezwalała na mianowanie delegatów poszczególnych części gminy do łatwiejszego 

sprawowania czynności policji lub innych spraw miejscowych. Nie należeli oni 

do kategorii urzędniczej, za to można uznać, iż stanowili swego rodzaju uzupełnienie 

zwierzchności. Choć bowiem ustawa nie zakwalifikowała ich wprost do organu 

wykonawczego, stosowano w stosunku do nich wiele przepisów dotyczących 

właśnie członków zwierzchności. Delegaci mianowani byli przez radę gminy 

na wniosek naczelnika lub trzech radnych. Delegatem poszczególnej części gminy 

(w Nowym Sączu były to dzielnice) zostać mógł tylko członek gminy zamieszkały 

w tejże części, któremu przysługiwało bierne prawo wyborcze do rady. 

Co do przyjęcia lub nieprzyjęcia tego mianowania obowiązywały przepisy 

art. 20 ustawy, a więc te same, które regulowały obowiązek przyjęcia wyboru 

przez radnych i członków zwierzchności gminnej. Delegaci podlegali bezpośrednio 

naczelnikowi i w sprawowaniu czynności mieli obowiązek stosować się do jego 

zarządzeń. W Nowym Sączu delegatów mianowano w celach utrzymania 

bezpieczeństwa pożarniczego miasta. Dbali oni o wypełnianie przepisów 

przeciwpożarowych na terenie im podlegającym, wspierali zwierzchność gminną 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

                                                 

274 Art. 19 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
275 Posiedzenie 29 listopada 1900 r. APNS, sygn. MNS 230, s. 97-105; MNS 238, s. 322-327. 
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Burmistrz kierował czynnościami zwierzchności (magistratu) i je nadzorował. 

Członkowie organu obowiązani byli wykonywać pilnie i sumiennie wszystkie jego 

zalecenia. Tym samym burmistrz ponosił odpowiedzialność za ich działania. 

Niezależnie jednak od tego, członkowie zwierzchności gminnej (magistratu), 

a do 1889 r. również delegaci,  ponosili odpowiedzialność względem gminy 

za zaniedbanie lub nienależyte wykonanie czynności przekazanych im przez przepisy 

ustaw, burmistrza bądź przez radę. Gmina mogła dochodzić wynagrodzenia szkód 

z tym związanych na drodze prawa. 

Od 1889 r. urząd burmistrza, jego zastępcy i jednego asesora był płatny. 

Otrzymywali oni stałe wynagrodzenie z funduszów miejskich, ustalane przez radę 

miejską. Ustawa stanowiła, iż minimum tego wynagrodzenia dla każdego z 30 miast 

objętych jej przepisami oznaczyć miał Wydział Krajowy po wysłuchaniu rad 

miejskich. Burmistrzowi, jego zastępcy i płatnemu asesorowi nie wolno było zrzec 

się swojego wynagrodzenia ani w całości ani częściowo. Natomiast ustawa gminna 

z 1866 r. pozostawiała kwestię wynagrodzenia członków zwierzchności gminnej  

do decyzji rady gminnej. Rada decydowała czy i w jakiej wysokości wypłacać 

wynagrodzenie burmistrzowi, jego zastępcy i asesorom. Korzystając z tego 

uprawnienia 2 października 1867 r. rada uchwaliła stałą płacę dla Burmistrza 

w wysokości 630 reńskich rocznie wypłacanych z dołu w ratach kwartalnych  

oraz dodatkowo 8 sągów drzewa opałowego276. 

Cały organ wykonawczy samorządu gminy, a więc burmistrza i wszystkich 

asesorów wybierała rada ze swojego grona. Tak więc członkiem magistratu mógł być 

wybrany tylko radny. Natomiast zastępcą burmistrza zostać mógł już tylko jeden 

z wybranych  asesorów.  Ordynacja gminna z 1866 r. określiła jednak pewne 

okoliczności wykluczające z prawa obieralności. I tak, z wyboru wyłączone były 

osoby, nie zamieszkujące na stałe na terenie gminy oraz te, które pozostawały 

w czynnej służbie jako urzędnicy i słudzy Dworu, państwa, kraju, zakładów 

lub funduszów publicznych277. Nie mógł również zostać wybrany ten, kto z obranym 

                                                 

276 APNS, sygn. MNS 233, s. 19. Na ten temat również: J. Buda, Ustrój miasta Nowego Sącza 
w latach 1866 – 1918, „Rocznik Sądecki” 1987, tom XVIII. 
277 Art. 35 ordynacji wyborczej z 1866 r. 
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już członkiem zwierzchności gminnej pozostawał w pierwszym lub drugim stopniu 

pokrewieństwa lub powinowactwa,  a także duchowny jakiegokolwiek wyznania 

oraz nauczyciel miejscowej szkoły. Ani naczelnikiem gminy ani jego zastępcą 

wg ustawy gminnej z 1866 r. nie mogła zostać osoba wyznania innego 

niż chrześcijańskie. W przypadku wyboru członka rady, wykluczonego z prawa 

obieralności, wybór ten uznawano za nieważny a rada zobowiązana była 

do powzięcia nowego wyboru. Przepisy te utrzymane zostały po wejściu w życie 

ustawy gminnej dla miast. 

Rada wybierała zwierzchność gminną na swym pierwszym posiedzeniu 

po wyborach zwołanym specjalnie w tym celu. Zwoływał je najstarszy wiekiem 

członek nowowybranej rady. W posiedzeniu miał prawo brać udział naczelnik 

politycznej władzy powiatowej lub jego delegat. Dlatego też dotychczasowy 

naczelnik gminy, jako że pełnił swe funkcję do czasu ukonstytuowania się nowej 

zwierzchności, miał obowiązek poinformować naczelnika politycznej władzy 

powiatowej o dacie i godzinie posiedzenia wyborczego. Wspomniany już najstarszy 

wiekiem członek nowowybranej rady pełnił również funkcję przewodniczącego 

posiedzenia Wykonywał ją przy pomocy dwóch wybranych przez siebie radnych. 

Przed przystąpieniem do wyboru rada decydowała, czy głosowanie ma odbyć 

się ustnie czy pisemnie – kartkami. Najczęściej stosowaną metodą był wybór 

kartkami, choć zdarzały się również głosowania ustne. Na przykład 6 grudnia 1894 r. 

wybierano ustnie wszystkich członków magistratu, natomiast 8 stycznia 1880 r. rada 

wybrała burmistrza kartkami, ustnie natomiast głosowała na asesorów. Ustawa 

zastrzegła niepiśmiennym radnym prawo głosowania ustnie bez względu na decyzję 

rady. Przy zapisywaniu i obliczaniu głosów stosowano przepisy art. 24 i 25 ordynacji 

wyborczej z 1866 r., a więc te, które odnosiły się do wyboru radnych. Tak więc 

zasady zapisywania  na listach pomocniczych nazwisk osób, na które oddano głosy 

oraz zasady liczenia oddanych głosów były analogiczne, jak zasady obowiązujące 

w wyborach członków rady gminnej. Szczegółowo regulacje te zostały omówione 

w rozdziale V.  

Procedura wyboru zwierzchności gminnej (magistratu) opierała się 

na zasadzie oddzielnego głosowania w sprawie wyboru zarówno burmistrza, jak 
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i pozostałych członków organu wykonawczego. Najpierw wybierano naczelnika 

gminy – burmistrza, potem asesorów, na samym końcu zaś zastępcę burmistrza. 

Wyboru wszystkich członków zwierzchności gminnej dokonywała rada bezwzględną 

większością głosów w obecności przynajmniej ¾ ustawowej liczby radnych. Było 

to wysokie kworum, biorąc pod uwagę, że uchwały zwykłe zapadały w obecności 

przynamniej połowy radnych, a do uchwalenia budżetu potrzebna była obecność 

2/3 członków rady.  

Spełnienie tych warunków wymagało mobilizacji radnych, łatwo stać się 

mogło również elementem rywalizacji opozycyjnych stronnictw. Sytuacja taka miała 

miejsce w styczniu 1870 r. po rezygnacji pierwszego burmistrza Juliana 

Gutowskiego. 5 stycznia tego roku zapisano w uchwale, iż Burmistrz pan Gutowski 

z powodu uwagi na okólniku wzywającym członków Rady na posiedzenie dzisiejsze – 

przez pana Brzeskiego radnego miasta zamieszczonej; tąże uwagą jako Burmistrz 

obrażony, dziękuje za urząd Burmistrza i zostawia radzie dalsze w tej mierze 

postępowanie i równocześnie przewodnictwa swego Radzie odmówił. Przeciwnicy 

burmistrza, korzystając z nieobecności jego zwolenników przyjęli w formie uchwały 

rezygnację obecnego oraz konieczność wyboru nowego burmistrza. Mimo protestów 

części radnych, starostwo powiatowe, które włączyło się do sprawy, stwierdziło 

zasadność uchwał rady i wyznaczyło termin wyboru burmistrza 

na 20 stycznia 1870 r.  Na posiedzeniu tym obecnych było jedynie 16 radnych. 

Mimo nałożenia kar na nieobecnych nieusprawiedliwionych, na następnym 

posiedzeniu, 22 stycznia, sytuacja powtórzyła się. Zwiększono kary dla 

nieusprawiedliowionych, jednak na kolejnym posiedzeniu, zwołanym na 25 stycznia, 

zanotowano znów 16 nieobecnych radnych. Po raz trzeci nie doszło do wyboru 

burmistrza, a wobec tak ewidentnej obstrukcji ze strony członków rady, burmistrza 

Nowego Sącza wybrał starosta powiatowy. Urzędowanie powierzono Onufremu Prus 

– Trembeckiemu, który funkcję tę pełnić miał do wyboru nowej reprezentacji miasta, 

a więc do momentu, kiedy wybrana na następną kadencję rada dokona wyboru 

zwierzchności gminnej278.  

                                                 

278 APNS, sygn. MNS 233, s. 96-100. 
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Podobnie odwlekano wybór zwierzchności w 1873 r., kiedy zakończyła się 

kadencja organy wykonawczego działającego pod przewodnictwem Walentego 

Brzeskiego. Na posiedzeniu wyborczym zwołanym na 18 sierpnia 1873 r. nie doszło 

do wyboru z powodu braku quorum. Nieobecnych było wówczas 10 radnych. Mimo 

nałożenia kar na nieusprawiedliwionych członków rady, na kolejnych dwóch 

posiedzeniach, 21 i 27 sierpnia,  obecnych było po 22 radnych. Quorum, przy 

ustawowej liczbie 30 członków rady, wynosiło wówczas 23 osoby. Dopiero na 

czwartym posiedzeniu udało się wybrać zwierzchność gminną – burmistrzem został 

Ignacy Płochocki, na asesorów wybrano: Włodzimierza Olszewskiego, Leo Bersona 

i Jana Obrechta.   

Ordynacja wyborcza dla gmin z 1866 r. stanowiła, iż w przypadku, gdyby 

żaden z kandydatów do zwierzchności gminnej nie otrzymał bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadzone miało być powtórne głosowanie. W sytuacji, 

gdyby i tym razem na żadnego kandydata nie padła bezwzględna większość głosów, 

rada głosować miała po raz trzeci. Podczas trzeciego głosowania można było 

wybierać już tylko spośród tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą 

ilość głosów w drugim głosowaniu. Głosy oddane na innych kandydatów uznawane 

były za nieważne. W przypadku równej ilości głosów oddanych na obu kandydatów 

o wyborze decydował los. W Nowym Sączu w okresie objętym tematem pracy 

nie zdarzył się nigdy przypadek wyboru burmistrza w trzecim głosowaniu. 

Po wyborze naczelnika rada wybierała kolejno pozostałych członków 

zwierzchności gminnej. Wybór ten odbywał się na zasadach analogicznych do tych, 

które obowiązywały przy wyborze naczelnika gminy. 

Według opisanych wyżej zasad przeprowadzano również wybory 

uzupełniające. Rada była do nich zobligowana w sytuacji opróżnienia urzędu 

burmistrza, jego zastępcy bądź któregoś z asesorów. Miała wówczas 14 dni 

na obsadzenie tego urzędu na okres pozostały do końca kadencji. Przewodniczącym 

posiedzenia był, w przypadku wyboru naczelnika, jego zastępca, natomiast 

w przypadku wyboru zastępcy naczelnika posiedzeniu przewodniczył urzędujący 

naczelnik gminy.  
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W Nowym Sączu w latach 1866 – 1918 do wyborów uzupełniających doszło 

dwukrotnie. W obu przypadkach przyczyną była rezygnacja urzędującego 

burmistrza, spowodowana konfliktami w radzie. Pierwsza to opisana powyżej 

rezygnacja burmistrza Juliana Gutowskiego, urażonego krytycznymi uwagami, jakie 

dopisano  na wystosowanym przez niego okólniku wzywającym na posiedzenie rady. 

Z powodu krytyki opozycji rezygnację swą złożył również Jan Johanides. 

Na posiedzeniu 17 lipca 1872 r. złożył radzie podziękowania i oświadczył, że urząd 

Burmistrza składa niechcąc [pis. oryg.] niczyjego znosić prześladowania279. W ślad 

za nim poszło 17 radnych i 9 zastępców. 7 sierpnia 1872 r. odczytano reskrypt 

starosty zatwierdzający rezygnację Johanidesa, a kwestionujący z drugiej strony 

rezygnację radnych. Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się w obecności Karola 

Marossany’ego - komisarza rządowego, wybrano nowego burmistrza. Został nim 

Walenty Brzeski – pełniący dotąd funkcję zastępcy burmistrza280. W całym okresie 

1866 – 1918 miało miejsce więcej rezygnacji, jednak tylko te dwie doszły do skutku. 

W pozostałych kilku przypadkach burmistrzowie po naciskach radnych odwoływali 

złożone przez siebie rezygnacje.  

Rezultat przeprowadzonych wyborów miał być zapisany w księdze uchwał, 

pod nim podpisywali się wszyscy radni obecni na posiedzeniu wyborczym. Wyniki 

głosowania obowiązkowo przekazywano również władzy powiatowej 

oraz wydziałowi powiatowemu. Prawo przewidywało możliwość ponownego 

wyboru na następną kadencję.  

Na wybranych członkach organu wykonawczego spoczywał obowiązek 

przyjęcia wyboru. Kwestię tę regulowały takie same zasady jak te, które odnosiły się 

do obowiązku przyjęcia wyboru na członka rady281. A więc odmówić przyjęcia 

wyboru można było tylko w enumeratywnie wyliczonych w ustawie przypadkach. 

W pozostałych przypadkach nieprzyjęcie wyboru zagrożone było karą grzywny 

w wysokości do 50 zł., która zasilała gminny fundusz ubogich. Od orzeczenia 

o nałożeniu kary przysługiwało odwołanie do wydziału powiatowego.  

                                                 

279 APNS, sygn.: MNS 224, s. 438-439; MNS 233, s. 233. 
280 Wybór na burmistrza osoby pełniącej dotąd funkcję zastępcy pociągnął za sobą konieczność 
przeprowadzenia dalszych wyborów uzupełniających: brakującego asesora i zastępcy burmistrza. 
281 Zagadnienie obowiązku przyjęcia wyboru zostało szczegółowo omówione w rozdziale V.  
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Wkrótce po wyborach, najczęściej na następnym posiedzeniu rady, naczelnik 

gminy oraz asesorowie obejmowali urząd, składając w miejsce przysięgi 

przyrzeczenie, iż zachowają Cesarzowi wierność i posłuszeństwo, przestrzegać będą 

ustaw i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Przyrzeczenie to składali na ręce 

naczelnika politycznej władzy powiatowej lub jego delegata, w obecności delegata 

wydziału powiatowego i delegatów rady gminnej, a po 1889 r. w obecności całej 

rady. 

Przepisy ustawodawstwa samorządowego stanowiły o kilku przyczynach 

utraty urzędu członka zwierzchności gminnej. Wśród nich znajdowały się: 

zrzeczenie się funkcji przez samego członka zwierzchności, utrata prawa 

wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów oraz prowadzone postępowanie 

karne w sprawach określonych w art. 25 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 20 ustawy 

gminnej dla miast z 1889 r. Od 1889 r. członek zwierzchności tracił swój urząd 

również w przypadku przesiedlenia się do innej gminy. 

Za zgodą rady gminnej każdy członek zwierzchności mógł złożyć swój urząd. 

Decyzja o rezygnacji z urzędu obwarowana była karą pieniężną do wysokości 50 zł, 

chyba, że członek zwierzchności powoływał się na jedną z okoliczności wskazanych 

w art. 20 ust. gminnej z 1866 r. Były to jednocześnie okoliczności pozwalające 

na nieprzyjęcie wyboru.  Wówczas nie groziła żadna sankcja a rada musiała przyjąć 

rezygnację. Tak stało się np. 4 marca 1867 r., kiedy rada Nowego Sącza przyjęła 

rezygnację Jana Johanidesa z funkcji radnego a jednocześnie asesora i zastępcy 

burmistrza282. Zasadę tę utrzymała ustawa dla miast z 1889 r., jednakże tylko 

w stosunku do niepłatnych asesorów. Sankcja karna nie dotyczyła już dobrowolnej 

rezygnacji burmistrza, jego zastępcy i płatnego asesora.  

Na mocy art. 25 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 20 ustawy gminnej dla miast 

z 1889 r. członek rady, podobnie jak i zastępca, tracił swój urząd w przypadku, gdy 

nastąpiła okoliczność, która pozbawiałaby go biernego prawa wyborczego. Sytuacja 

taka miała miejsce również wtedy, gdy wyszła na jaw okoliczność wykluczająca jego 

obieralność w dniu wyborów.  

                                                 

282 Na podstawie art. 25 i art. 20 lit. e ustawy gminnej z 1866 r. APNS, sygn. MNS 233, s. 4. 
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Członek zwierzchności (magistratu) tracił swój urząd również wówczas, jeśli 

w jego sprawie toczyło się postępowanie karne w sprawach określonych 

w art. 25 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 20 ustawy gminnej dla miast z 1889 r., lub 

jeżeli został do jego majątku konkurs ogłoszony, albo postępowanie ugodne 

zarządzone. W takiej sytuacji nie mógł pełnić swego urzędu, jednak tylko na czas 

toczącego się postępowania.  

O utracie urzędu członka zwierzchności (magistratu) stanowiły również 

przepisy dotyczące nadzoru nad gminami. Na podstawie przepisów art. 102 ustawy 

gminnej z 1866 r., w razie cięższego przekroczenia lub ciągłego zaniedbywania 

swych obowiązków należących do własnego zakresu działania gminy, członek 

zwierzchności mógł zostać złożony z urzędu przez namiestnika w porozumieniu 

z wydziałem powiatowym.  Na mocy przepisów art. 105 ustawy dla miast z 1889 r. 

decyzję taką podejmował starosta na wniosek wydziału powiatowego. W razie 

niezgodności tych władz, orzekał namiestnik za zgodą Wydziału Krajowego. 

6 grudnia 1883 r. Sejm Krajowy uchwalił ustawę o władzy dyscyplinarnej 

nad zwierzchnością gminną. Wg jej postanowień burmistrz mógł być również 

odwołany z funkcji, jeżeli zażądała tego rada miejska283. 

 

 

2. Zakres kompetencji i tryb funkcjonowania magistratu 

 

W rozdziale ustawy gminnej z 1866 r.: O zakresie działania zwierzchności 

nacisk położony został na naczelnika jako kierownika zwierzchności, ponoszącego 

odpowiedzialność za całość wykonywanych przez nią zadań. Obok wielu 

samodzielnych kompetencji, posiadał również takie, które wykonywać musiał 

we współpracy z członkami zwierzchności. Należały do nich m.in. czynności 

                                                 

283 Ustawa z dnia 6 grudnia 1883 r. o władzy dyscyplinarnej nad zwierzchnością gminną (Dz. U. 
i Rozp. Kraj. 1883, nr 76). Określono uprawnienia naczelnika gminy w stosunku do podległego 
aparatu urzędniczego. Podano kompetencje rad, wydziału powiatowego i wydziału krajowego. 
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związane z reprezentacją gminy na zewnątrz. Naczelnik reprezentował gminę 

na zewnątrz, niemniej podpisanie wszelkich dokumentów, na podstawie których 

gmina przyjmowała na siebie zobowiązania względem osób trzecich wymagało 

zgodnego współdziałania burmistrza z jednym z asesorów, konieczny był podpis 

asesora na dokumencie. Współdziałania wymagało również wykonywanie prawa 

orzekania kar za przekroczenia przepisów zawierających sankcje karne, 

ustanowionych przez ustawodawcę bądź radę gminy. Karę grzywny lub aresztu 

naczelnik orzekał wspólnie z dwoma asesorami, decyzję tę podejmowano 

większością głosów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach naczelnik mógł orzekać 

sam, jednakże zakres jego władzy karnej był wówczas znacznie uszczuplony. Mógł 

bowiem orzekać jedynie kary grzywny. 

Wraz z wejściem w życie ustawy gminnej dla miast z 1889 r. rola magistratu 

znacznie wzrosła. Na mocy jej przepisów magistrat był organem poprzez który rada  

zawiadywała sprawami gminy. Na jego czele stał burmistrz, wyodrębniony już 

formalnie spośród członków magistratu jako jeden z organów władzy wykonawczej, 

choć nadal pełniący funkcję kierowniczą i biorący odpowiedzialność za działania 

członków magistratu. Członkowie magistratu byli nadal związani poleceniami 

burmistrza i mieli je wykonywać pilnie i sumiennie. 

Ustawa wyrażała się wprost na temat roli magistratu, stanowiąc w art. 59, 

iż jest on organem doradczym i wykonawczym burmistrza. Pod kierownictwem 

i odpowiedzialnością burmistrza zawiaduje on sprawami gminy i zostających pod jej 

zarządem zakładów i funduszów i załatwia czynności bieżące sobie przekazane. 

Do zakresu działania magistratu przepisy zaliczały w szczególności: 

- wykonywanie ustaw i rozporządzeń należących do własnego zakresu 

działania gminy, 

- przygotowywanie wniosków pod uchwały rady miejskiej, 

- zarząd majątkiem, dobrem, dochodami i wydatkami gminy, zakładów i 

funduszy gminnych oraz zakładów i funduszy pozostających pod zarządem 

gminy, 

- prowadzenie kasowości i rachunkowości gminy. 
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W stosunku do okresu obowiązywania ustawy z 1866 r., burmistrz został 

pozbawiony kompetencji w o charakterze gospodarczo – majątkowym, dlatego też 

najszerszą kategorią zadań magistratu były zadania z zakresu zarządu majątkiem 

gminy. To do magistratu należało nadzorowanie i zarząd nad wszelkimi dobrami 

gminnymi oraz kierowanie przedsiębiorstwami gminnymi. Magistrat zarządzał 

wszelkie roboty i dostawy dla gminy, rozpisywał i przeprowadzał licytacje 

(odpowiednik obecnych konkursów i przetargów), oraz zatwierdzał i odbierał 

wykonane roboty lub dostawy. W tym zakresie podlegał nadzorowi komisji 

kontrolującej rady miejskie, którą zawiadamiał o każdym odbiorze robót i która 

ze swej strony nadzorować mogła wszelkie czynności magistratu związane 

z realizacją umowy z wykonawcą czy dostawcą. Magistrat zezwalał również 

na sprzedaż ruchomości drogą licytacji i w tym zakresie czuwać miał nad ścisłym 

przestrzeganiem istniejących w tej mierze przepisów. 

Magistrat zakładał i utrzymywał inwentarz majątku gminy. Inwentarz, 

dostępny każdemu członkowi gminy, miał obejmować wszelką własność ruchomą 

i nieruchomą, oraz wszelkie prawa i przywileje gminy i jej zakładów. Ustawa 

gminna dla miast z 1889 r. nałożyła na magistrat obowiązek spisania inwentarza 

w ciągu pierwszego roku od wejścia w życie jej przepisów. Miał on zostać 

przedłożony radzie miejskiej do zatwierdzenia, po czym egzemplarze 

zatwierdzonego inwentarza trafić miały do wydziału powiatowego oraz do wydziału 

krajowego. W kolejnych latach magistrat odpowiadał za jego bieżącą aktualizację, 

a o wszelkich zmianach informować miał najpóźniej w dwa miesiące po upływie 

każdego roku radę gminy, wydział powiatowy oraz, za jego pośrednictwem, wydział 

krajowy. 

Ustawa gminna dla miast przyznała również magistratowi kompetencje 

związane z budżetem. Odtąd zadaniem tego organu było coroczne układanie budżetu 

gminy i zakładów gminnych na następny rok administracyjny284. Magistrat, tak samo 

jak burmistrz przed zmianą przepisów w tym zakresie, przedkładał radzie miejskiej 

wszystkie budżety na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku administracyjnego. 

                                                 

284 Art. 76 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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Z kolei do rozliczenia przed radą przychodów i wydatków gminy oraz zakładów 

gminnych zobowiązany był w terminie dwóch miesięcy po upływie roku 

administracyjnego. Zarówno budżet, jak i rachunki roczne przed ich przedłożeniem 

radzie gminnej miały być udostępnione członkom gminy do wglądu. 

Na żądanie burmistrza magistrat przeprowadzał śledztwa dyscyplinarne 

przeciw urzędnikom i sługom miejskim i orzekał o karach dyscyplinarnych. Mógł 

również w drodze postępowania dyscyplinarnego suspendować urzędnika, a więc 

zawiesić w pełnieniu obowiązków służbowych285. Wymagało to jednak zgody rady 

miejskiej wyrażonej w uchwale. Orzeczenia dyscyplinarnego nie mógł magistrat 

wydać jedynie w stosunku do urzędu rachmistrza. W tym wypadku decyzję 

podejmowała rada miejska, a magistrat dysponował tylko głosem doradczym. 

Magistrat dysponował również, w wąskim zakresie, prawem ustanawiania 

(ale nie orzekania) kar. Dotyczyło to tylko przekroczenia tymczasowych przepisów 

policji miejscowej niedopuszczających zwłoki. W takich wyjątkowych sytuacjach 

magistrat mógł ustanowić karę pieniężną do wysokości 10 zł, lub w razie 

niemożliwości jej uiszczenia, karę aresztu do dwóch dni.  

Ustawodawstwo samorządowe nie wprowadzało szczególnych zasad 

funkcjonowania organu władzy wykonawczej w gminie, kwestie te określać powinny 

były regulaminy i instrukcje wewnętrzne magistratu. Dokumenty te określały  

zadania poszczególnych członków, a więc wewnętrzny podział pracy, zasady 

zwoływania posiedzeń i ich prowadzenia, zasady współdziałania z radą i jej 

organami wewnętrznymi, tryb podejmowania uchwał i decyzji i ich podpisywania, 

procedurę zwoływania sesji rady. Z kolei instrukcje wewnętrzne wydawane przez 

burmistrza dotyczyły w głównej mierze zasad organizacyjnych i funkcjonowania 

aparatu urzędniczego podległego magistratowi. Ich szczegółowe postanowienia 

opisane zostały w dalszej części rozdziału. 

Posiedzenia magistratu zwoływał burmistrz, wzywając na nie wszystkich 

członków organu. Według przepisów prawa, posiedzenia odbywać się miały 

z częstotliwością odpowiadającą potrzebom właściwej realizacji zadań, jednak nie 

                                                 

285 Art. 64 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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rzadziej niż raz w tygodniu. Dla porównania rada miejska zbierać się miała 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wiele szczegółowych postanowień zawierały 

również przepisy wewnętrzne, wydawane przez organy władzy wykonawczej 

w gminie. Od 5 lutego 1906 r. na wniosek burmistrza posiedzenia magistratu 

odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki 

o godz. 16.00. Dla porządku przyjęto, że sprawy inwestycyjne omawiane 

i załatwiane być miały na czwartkowych posiedzeniach, na które zapraszano również 

członków komisji inwestycyjnej286. Rok wcześniej, 17 marca 1905 r., burmistrz 

Władysław Barbacki wydał następującej treści okólnik regulujący kwestię posiedzeń 

magistratu: …ze względu na interes stron zgłaszających się do magistratu w celu 

załatwiania swych spraw tudzież ze względu na urzędowanie burmistrza zarządzam, 

aby wszelkie komisje odbywały się w godzinach przedpołudniowych od 8.00 do 12.00 

przed południem a ewentualnie w razie koniecznej potrzeby po południu od godz. 

16.00 – tak aby panowie urzędnicy magistratu  w czasie od 12.00 do 14.00 

po południu w swem biurze urzędowym obecni być mogli287. 

Członek magistratu nie mógł być obecny przy obradach i uchwałach 

nad przedmiotem, tyczącym się jego prywatnych interesów lub też interesów jego 

żony, albo osób spokrewnionych lub spowinowaconych  z nim w pierwszym 

lub drugim stopniu. Ustawa gminna dla miast regulowała również tryb 

podejmowania decyzji. Do ważności uchwał potrzebna była obecność przynajmniej 

trzech członków magistratu. Uchwały podejmowane były większością głosów, 

a w razie ich równości, głos rozstrzygający przysługiwał burmistrzowi. 

Magistrat był organem kolegialnym i jako taki podejmował decyzje 

w sprawach mieszczących się w zakresie zadań, jakie przyznawała mu ustawa. 

Wykonanie uchwały podjętej przez magistrat należało do burmistrza. W przypadku 

gdyby nie zgadzał się on z tą uchwałą, miał prawo wstrzymać jej wykonanie. 

W takiej sytuacji zobowiązany był jednak niezwłocznie zasięgnąć decyzji rady 

miejskiej. W nagłych przypadkach burmistrz mógł, bez względu na uchwałę 

magistratu w tym zakresie, samodzielnie zarządzić działania, które uważał 

                                                 

286 Odpis uchwały magistratu z dnia 5 lutego 1906 r. APNS, sygn. 251, s. 109-111. 
287 Okólnik burmistrza W. Barbackiego z dnia 17 marca 1905 r. APNS, sygn. MNS 251, s. 101-102. 
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za potrzebne i nie cierpiące zwłoki. Takie zarządzenie wraz z uzasadnieniem musiał 

przedstawić radzie na najbliższym jej posiedzeniu. Rada z kolei zatwierdzała je, bądź 

też nie, w formie uchwały. 

Magistratowi przysługiwało prawo wnioskowania do rady gminnej 

o utworzenie osobnych komisji do wykonywania poszczególnych czynności 

ogólnego zarządu gminnego lub policji miejscowej. Komisje takie składały się 

z jednego członka magistratu, pełniącego funkcję przewodniczącego oraz kilku 

członków wybranych przez radę miejską spośród lub spoza grona radnych. Komisje 

te podlegały bezpośrednio burmistrzowi i zobowiązane były wykonywać ściśle jego 

polecenia. Na wniosek magistratu rada uchwalała im osobne instrukcje i regulaminy. 

 

 

3. Aparat urzędniczy 

 

Organy władzy wykonawczej w gminie realizowały swe zadania 

przy pomocy aparatu urzędniczego, nazwanego w ustawie gminnej dla miast 

urzędem miasta. Urząd stanowił aparat pomocniczy burmistrza i magistratu, choć 

służył również pomocą radzie gminy i jej organom. Urzędnicy magistratu nie mieli 

własnych kompetencji, a jedynie działali w imieniu naczelnika gminy. Podlegali 

bezpośrednio burmistrzowi lub zastępcy. 

Urzędników magistratu powoływała w formie uchwały rada miasta 

na wniosek magistratu. Przyjmowano ich do pracy najpierw na pierwszy rok 

prowizorycznie. Dopiero po przepracowaniu pełnego roku na ich wyraźne żądanie 

mogli zostać przyjęci do pracy na etat. Należy podkreślić, iż urzędnik wstępujący 

w służbę miejską etatową nie mógł mieć ukończonych czterdziestu lat życia. 

Rozpoczynając pracę urzędnicy składali przysięgę. Czas służby biegł od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia przysięgi służbowej.  

Organy samorządu gminy w ramach obowiązujących przepisów prawnych 

samodzielnie kształtowały strukturę urzędu miasta. Ustawa gminna z 1866 r. nie 
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wypowiadała się na temat struktury aparatu urzędniczego w gminie, natomiast 

ustawa gminna dla miast z 1889 r. zastrzegła jedynie, że wśród urzędników 

przydanych magistratowi znaleźć musieli się obligatoryjnie: sekretarz, rachmistrz, 

kontroler, kasjer, lekarz, budowniczy i inspektor policji. Organizację aparatu 

urzędniczego regulował tzw. Etat urzędników i sług, uchwalany, podobnie jak i inne 

przepisy gminne dotyczące urzędników, przez radę gminy na wniosek lub po 

wysłuchaniu burmistrza288.  

Aparat urzędniczy przywróconego w 1866 r. nowosądeckiego samorządu 

miejskiego obejmował 14 pracowników, wśród nich: 2 sekretarzy, 4 kancelistów, 

lekarza, kasjera, rachmistrza, kontrolera, budowniczego, rewizora policji, zarządcę 

oraz woźnego. Obok tego urząd zatrudniał 12 policjantów, 4 stróży 

oraz akuszerkę289. Z innych dokumentów archiwalnych wynika, iż w mieście 

funkcjonował również urząd leśniczego290. Ich wynagrodzenia były zróżnicowane: 

najwyższą pensję pobierał sekretarz, który pobierał 600 zł rocznie, podczas gdy 

wynagrodzenie burmistrza wynosiło w tym samym czasie 630 zł rocznie. Najniższe 

wynagrodzenie pobierał leśniczy: 250 zł rocznie, dodatkowo 75 zł na utrzymanie 

konia291.   

Kolejny Etat stanu i płac urzędników Królewskiego Wolnego Miasta Nowego 

Sącza  (dalej: Etat urzędników) rada miejska Nowego Sącza uchwaliła 23 stycznia 

1896 r.292 Podzielił on urzędników magistratu na siedem kategorii oraz ustalił, 

na podstawie wytycznych wydziału krajowego, kwalifikacje wymagane do objęcia 

każdego z urzędów.  

Pierwszą kategorię urzędników stanowili urzędnicy konceptowi: sekretarz 

starszy i sekretarz lub sekretarz i adjunkt. Wymogami stawianymi osobom 

kandydującymi na te stanowiska były: ukończone studia prawnicze, dwuletnia 

                                                 

288 Rada na wniosek burmistrza uchwalała również: instrukcje służbowe oraz  statut emerytalny. 
289 APNS, sygn. MNS 223, brak n-ru strony.  
290 Np. Podział i wymiar kosztów podróży i diet dla radnych, urzędników i służb miejskich uchwalony 
przez radę 18 lipca 1867. APNS, sygn. MNS 233, s. 13-15. 
291Pozostałym urzędnikom magistratu ustalono wynagrodzenia roczne na następującym poziomie: 
525 zł dla kasjera, 450 zł dla protokolisty, kontrolera oraz rewizora policji (temu ostatniemu 
dodatkowo przysługiwało rocznie 100 zł na mundur) oraz 400 zł dla kancelistów. APNS, sygn. MNS 
233, s. 24. 
292 APNS, sygn.: MNS 228, s. 304-313; MNS 237, s. 287-296. 
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praktyka zawodowa w sądzie u adwokata lub notariusza i dwuletnia praktyka 

w służbie administracyjnej (ewentualnie czteroletnia praktyka przy magistracie 

lwowskim, krakowskim lub jednym z 30 większych miast). Do tego sekretarz musiał 

uzyskać stopień ówczesnego doktora praw lub zdać z dobrym wynikiem wszystkie 

egzaminy państwowe. 

Drugą kategorią byli urzędnicy budownictwa. I tu nowosądecki Etat 

urzędników przewidywał urząd budowniczego, który mógł objąć jedynie budowniczy 

z ukończoną politechniką (wydział architektury), zdanymi dwoma egzaminami 

rządowymi, koncesją rządową na budowniczego lub inżyniera cywilnego 

i z czteroletnią praktyką w budownictwie.  

Urzędnicy kasowi, wśród nich kasjer i kontroler musieli okazać dokumenty 

potwierdzające ukończoną szkołę gimnazjalną i zdany z dobrym postępem egzamin 

dojrzałości, ponadto musieli zdać egzamin rządowy lub krajowy upoważniający 

do prowadzenia kasowości. Dodatkowym warunkiem objęcia jednego z tych 

stanowisk była czteroletnia praktyka rachunkowa. 

Kolejną grupą urzędników wyróżnioną w Etacie urzędników byli urzędnicy 

zdrowia. W Nowym Sączu ustanowiono więc posadę lekarza miejskiego, którą objąć 

mogła osoba posiadająca ówczesny stopień doktora wszech nauk lekarskich 

z przynajmniej dwuletnią praktyką w szpitalu publicznym cywilnym 

lub wojskowym. Obok lekarza miejskiego urzędnikiem zdrowia był też weterynarz. 

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musiał mieć ukończone studia i zaliczone 

egzaminy uprawniające go do pełnienia funkcji rządowego weterynarza 

powiatowego. Ponadto musiał wykazać odbytą praktykę zawodową.  

Wśród urzędników bezpieczeństwa Etat urzędników ustanowił inspektora 

policji. Stanowisko to objąć mogła osoba z ukończoną czwartą klasa gimnazjum, 

mająca zdany egzamin inspektorski oraz odbytą służbę inspektorską w którymś 

z większych miast. Można przyjąć, że chodzi tu o Lwów, Kraków lub o jedno 

z trzydziestu większych miast Galicji objętych ustawą gminną dla miast z roku 1889. 

Osobno wyróżniono też urzędników gospodarstwa miejskiego. Należeli 

do nich komisarz oraz leśniczy. Komisarzowi postawiono wymóg ukończenia 

czwartej klasy gimnazjalnej lub realnej oraz odbycia sześcioletniej praktyki 
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administracyjnej, natomiast leśniczemu wymóg ukończenia szkoły leśnej, zdania 

egzaminu leśniczego oraz odbycia czteroletniej praktyki zawodowej. 

Ostatnią grupę stanowili urzędnicy manipulacyjni: kierownik ekspedytu 

oraz kancelista. Wśród kwalifikacji, jakich wymagano od kandydatów 

na te stanowiska znajdowały się: ukończone niższe gimnazjum, umiejętność 

czytelnego pisania oraz dwuletnia praktyka przy większym magistracie 

lub przy sądzie. 

Urzędnicy byli pracownikami gminy. Wysokość wynagrodzeń ustalana była 

dla każdego stanowiska osobno i zależała od przynależności do określonej grupy 

urzędniczej. Najwyżej wynagradzani byli sekretarze - w 1892 roku ich pensje 

ustalono na 1200, 1100 i 1000 zł - dalej budowniczy, kasjer i kontroler. Niżej 

opłacanymi stanowiskami urzędniczymi byli: lekarz, weterynarz, inspektor policji, 

komisarz, leśniczy i kierownik ekspedytu. Ich wynagrodzenie wynosiło 50% pensji 

sekretarza. Natomiast najniżej opłacanym urzędnikiem magistratu był kancelista 

(w 1892 roku magistrat płacił mu 500 zł). Wszyscy, poza płacą pobierali również 

dodatki aktywalne (służbowe) w wysokości równej 25% wynagrodzenia 

i tzw. pięciolecia – trzy pięciolecia w wysokości 10% pobieranego wynagrodzenia. 

Inspektorowi policji zagwarantowano ponadto bezpłatne mieszkanie w domu 

miejskim, światło i opał. Dostawał również dodatkowe 60 zł rocznie na mundur. 

Leśniczemu z kolei wypłacano 200 zł dodatku na objazdy oraz tzw. pniakowe 

(deputat drzewny).  Budowniczemu, lekarzowi miejskiemu, weterynarzowi 

oraz leśniczemu przysługiwało prawo wykonywania praktyki prywatnej. 

Etat urzędników przewidywał kary za zaniedbywanie obowiązków 

służbowych, wśród nich znajdowały się: upomnienie ustne, skarcenie pisemne, 

grzywna do wysokości 10% stałej płacy, odmówienie lub odjęcie pięciolecia 

na pewien czas lub na zawsze oraz oddalenie ze służby. 

Poza aparatem urzędniczym gmina w ramach realizacji swych zadań 

zatrudniała określone służby. Pracowników na posadach w ramach tzw. sług miasta 

mianował burmistrz na wniosek magistratu, po zbadaniu, iż są nieposzlakowanego 

charakteru. Od początku funkcjonowania przywróconego samorządu gminnego 

w Nowym Sączu gmina zatrudniała pracowników należących do grupy tzw. sług 
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etatowych. W 1867 r. należeli do nich: woźny, kapral policji, leśni, stróże, akuszerka. 

Z biegiem czasu liczba sług miejskich zwiększała się. Na podstawie Etatu stanu i 

płac sług królewskiego wolnego miasta Nowego Sącza (dalej: Etat sług) 

uchwalonego przez radę miejską 1 lutego 1896 r.293  w mieście funkcjonowały cztery 

kategorie służb miejskich: woźni, służba policyjna, służba strażacka oraz służba 

niższa. Oprócz regulacji systemu stanowisk, Etat sług określił wymagania stawiane 

osobom zatrudnianym oraz wysokość wynagrodzeń dla każdej z nich. 

Wśród woźnych znajdowali się woźny magistralny i woźny prezydialny. 

Nie stawiano im specjalnych wymagań - musieli oni mieć ukończone 26 lat 

oraz umieć czytać i pisać po polsku.  

Służba policyjna składała się z sierżanta, dwóch kaprali i 15 policjantów. 

Sierżant policji musiał mieć ukończone 30 lat, umieć liczyć, czytać i pisać po polsku 

i być obeznanym ze służbą kancelaryjną. Kapralom stawiano warunek umiejętności 

liczenia, czytania i pisania oraz ukończonych 26 lat, natomiast policjantom nie 

stawiano żadnych wymogów poza umiejętnością pisania i czytania. Do służby 

policyjnej mogli być przyjęci tylko ludzie zdrowi i, co ciekawe, bezżenni do 30 roku 

życia. Policjanci mogli się żenić tylko za specjalną zgodą burmistrza. Pierwszeństwo 

mieli wysłużeni wojskowi.  

Szefem służby strażackiej był komendant straży pożarnej, który zobowiązany 

był przedstawić dokumenty potwierdzające ukończoną drugą lub trzecią klasę 

gimnazjalną lub realną oraz zdany egzamin strażacki. Kierował on pracą pompiera 

starszego (ukończony 26 rok życia, umiejętność liczenia, czytania i pisania 

po polsku) oraz  11 pompierów, umiejących czytać i pisać po polsku. Znamienne, 

że pompierzy nie mogli wchodzić w związki małżeńskie. 

Nowosądecki Etat sług przewidywał służbę niższą złożoną z 2 etatowych 

parobków dla koni, 7 stróżów nocnych, rakarza, ogrodnika i akuszerki. Ilość 

pracowników służby niższej mogła zostać powiększona w zależności od rosnących 

potrzeb miasta.  

                                                 

293 APNS, sygn.: MNS 228, s. 321-327; MNS 237, s. 305-312. 
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Pensje sług miejskich były niskie i wahały się od 120 zł dla akuszerki 

do 480 zł dla komendanta straży pożarnej, któremu dodatkowo przysługiwało 60 zł 

rocznie na mundur. Sierżant policji zarabiał 300 zł, dodatkowo wypłacano mu 20 zł 

rocznie na obuwie oraz gwarantowano mieszkanie, światło i opał.  

Podobnie jak Etat urzędników, również Etat sług przewidywał kary 

za niedopełnienie obowiązków służbowych, wśród nich: napomnienie, grzywnę 

w wysokości 0,5 – 5 zł, areszt do 3 dni, utratę całości lub części kaucji, degradację 

czasowa lub stała. Najsurowszą karą było wydalenie ze służby. 

Przejawem samodzielności organów gminy była możliwość dowolnego 

i samodzielnego kształtowania struktury organizacyjnej aparatu pomocniczego 

magistratu oraz zasad jego funkcjonowania. Do momentu przywrócenia samorządu 

gminnego w Galicji, jak wskazuje K. Golachowski, instrukcje dla urzędników 

lokalnych wydawały władze zaborcze. Wydana w 1837 r. Instrukcja postępowania 

w sprawach politycznych przy Magistratach miast galicyjskich na prowincji 

regulowała m.in. czas pracy magistratu, ustalając godziny urzędowania w dni 

robocze na 8.00 – 12.00 oraz 15.00 – 18.00 oraz wprowadzając obowiązek pełnienia 

dyżuru przez jednego urzędnika w niedziele i święta w godzinach popołudniowych.  

Obecność urzędników w kancelarii kontrolowano za pomocą prowadzonych 

regularnie arkuszy frekwentacyjnych. Wspomniana instrukcja nakazywała również 

prowadzenie dwóch dzienników podawczych, jednego dla spraw politycznych, 

drugiego dla spraw sądowych. Z kolei rozporządzenie gubernialne z dnia 19 marca 

1838 r. nakazywało magistratom prowadzić osobną książkę, do której wpisywano 

polecenia wydawane urzędnikom magistratu. Po załatwieniu sprawy polecenie takie 

winno być wykreślone z księgi. Co pół roku, w czerwcu i grudniu, urzędnicy 

zobligowani byli do podsumowania swoich wykazów spraw załatwionych i do 

przekazania takiego raportu urzędowi cyrkułowemu.  Jak zaznacza K. Golachowski, 

instrukcja ta nie została w całości wprowadzona w magistracie Nowego Sącza, co 

potwierdzają zachowane akta294. 

                                                 

294 Por. K. Golachowski, Wstęp…, s. 11-12. Autor podkreśla również, iż mimo obszernych 
wiadomości o ustroju kancelarii, pełne odtworzenie jej struktury nie jest możliwe, ponieważ 
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Po przywróceniu samorządu gminnego, w zależności od zakresu i charakteru 

na bieżąco realizowanych zadań  strukturę organizacyjną urzędu miasta 

dopasowywano do potrzeb gminy. Jak wskazuje J. Buda, w 1867 r. podzielono go na 

następujące oddziały: 

- oddział ogólny 

- oddział administracyjny 

- oddział kasowy 

- oddział rachunkowy 

- oddział sanitarny 

- oddział policyjny 

- zarząd budowlany295 

W dziale ogólnym prowadzono jeden dla całego urzędu rejestr spraw, oraz wspólną 

ekspedycję i rozdział przesyłek. 

W związku z rozwojem miasta aparat urzędniczy Nowego Sącza stale się 

rozrastał. Pojawiła się więc potrzeba uporządkowania urzędu i uregulowania 

funkcjonowania poszczególnych jego części składowych. 31 grudnia 1900 r. 

magistrat wydał pierwszą instrukcję kancelaryjną, której zadaniem miało był 

usprawnienie urzędowania. Instrukcja wyodrębniła czternaście zakresów działania 

urzędu miejskiego: 

- zarząd majątkiem gminnym i oparta na budżecie gospodarka miejska 

- policja bezpieczeństwa, życia i mienia 

- policja służbowa 

- policja ubogich 

- policja przynależności, moralności i sprawy świadectw ubóstwa 

                                                                                                                                          

zachowała się niewielka ilość pomocy kancelaryjnych. Dodatkową przeszkodą jest fakt, iż 
sygnowanie kat prowadzono w sposób niekonsekwentny a przez to trudny do rozszyfrowania.  
295 J. Buda, Ustrój…, s. 101. 
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- policja ogniowa 

- policja zdrowia 

- policja polowa 

- policja budowlana 

- policja targowa 

- zarząd funduszem drogowym i gospodarka drogowa objęta budżetem 

funduszu drogowego  

- sprawy wojskowe (te, które nie wchodziły w zakres miejskiej gospodarki 

budżetowej, tj. nie dotyczyły budynków, będących własnością miasta) 

- gospodarka funduszami szpitala ubogich 

- sprawy różne (varia) 

Instrukcja zawierała wiele przepisów szczegółowych co do rejestrowania 

i ewidencjonowania spraw wpływających do magistratu. Miała być jednym 

ze środków prowadzących do uporządkowania pracy urzędników magistratu, o czym 

świadczy zapis na końcu instrukcji, iż stanowić miała podstawę do ułożyć się 

mającej definitywnej instrukcji służbowej dla urzędu miejskiego. Instrukcja nie była 

jednakże stosowana, tak więc podjęta próba reformy pracy aparatu urzędniczego 

nie przyniosła spodziewanych efektów. 

Zasadnicze zmiany wprowadził w 1901 r. Władysław Barbacki, który 

postawił na uproszczenie procedur oraz struktury organizacyjnej urzędu. 

Ustanowiona przez niego instrukcja obowiązywała w Nowym Sączu aż do końca 

panowania austriackiego. Burmistrz podzielił urząd na pięć podstawowych 

oddziałów: 

- administracyjny 

- kasowo – rachunkowy 

- techniczny (budowlany) 

- sanitarny 

- policyjny 
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Zniesiono wspólny ekspedyt i wspólny rejestr spraw, odtąd każdy oddział prowadził 

te sprawy we własnym zakresie. Każdym oddziałem kierował przewodniczący, 

na którym spoczywała odpowiedzialność za sposób załatwienia każdej sprawy 

należącej do zakresu działania oddziału. Przewodniczący przeglądał i podpisywał 

wszystkie dokumenty opracowywane przez urzędników mu podległych, po czym 

przesyłał je burmistrzowi do aprobaty. 

Instrukcja Władysława Barbackiego ustaliła skład osobowy każdego oddziału 

i zakres jego działania. I tak, w oddziale administracyjnym pracowali:  sekretarz 

magistratu, jako przewodniczący jednostki,  będący jednocześnie sekretarzem rady 

miejskiej i magistratu; adiunkt konceptowy, który załatwiał sprawy budowlane, 

hipoteczne, sądowe, szkody polowe, kontrakty pod regulację ulic, prowadził 

administrację budynku ratusza, oświetlenie ulic i sprawy rzeźni; zarządca lasów 

miejskich oraz trzech dietariuszy, wykonujących czynności manipulacyjne. 

Przydzielony do tego oddziału rewizor policji zajmował się sprawami przynależności 

i paszportowymi, podatkowymi i przemysłowymi, załatwiał również sprawy kasy 

chorych, szpitali i świadectw ubóstwa. 

Oddział kasowo – rachunkowy liczył trzech urzędników: kasjera i kontrolera, 

do których obowiązków należało ścisłe wykonywanie czynności zawartych 

w instrukcji rachunkowo – kasowej dla 30 miast objętych ustawą z dnia 

13 marca 1889 r. wydanej przez Wydział Krajowy 9 października 1900 r. Trzecim 

urzędnikiem tego oddziału był praktykant kasowy pełniący funkcje pomocnicze 

i rachunkowo – manipulacyjne. 

W składzie oddziału technicznego znajdowali się urzędnicy wykonujący 

czynności bieżące będące w zakresie działania miejskiego biura technicznego, wśród 

nich: inżynier miejski, budowniczy, prowizoryczny inżynier pomocniczy, 

drogomistrz oraz dietariusz manipulacyjny. 

Oddział sanitarny składał się dwóch lekarzy. 

Największą ilość pracowników zatrudniał oddział policyjny. Inspektor 

policji, który był przewodniczącym tej jednostki, nadzorował czyszczenie miasta 

i dołów kloacznych w budynkach gminnych, koszarach i szkołach, odpowiadał 

za kwestie związane z furmankami miejskimi, oświetleniem miasta, rąbaniem 
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drewna w domu ubogich i innymi drobnymi robotami gospodarczymi. Kancelista 

prowadził meldunki wojskowe, zarządzał kwaterunki wojskowe, administrował 

domem ubogich oraz pobierał opłaty cmentarne. Do zakresu obowiązków dietariusza 

należało wspieranie kancelisty, a dodatkowo pobieranie opłat za oględziny bydła 

oraz wydawanie paszportów dla bydła. Z kolei sierżant policji  odpowiadał 

za prowadzenie protokołu szupasowego i nadzór nad aresztami gminnymi, natomiast 

plutonowy policji wykonywała zadania poruczone. 

Efektem reformy było przyspieszenie procedury załatwiania spraw 

przez urząd miasta,  i usprawnienie urzędowania.  Z przedłożonego radzie miejskiej 

sprawozdania burmistrza Barbackiego z jego działalności w czasie sześcioletniej 

kadencji wynika, iż zmniejszano stan zatrudnienia, likwidowano niepotrzebne etaty, 

natomiast na stanowiskach kierowniczych wymieniano kadrę wprowadzając 

specjalistów, szczególnie w zakresie gospodarki miejskiej296. 

Poza wymienionymi oddziałami o charakterze administracyjnym miasto 

utrzymywało policję bezpieczeństwa i straż pożarną. Pracowników tych jednostek 

powoływano na wniosek magistratu. Przysługiwało im uposażenie, deputaty, 

umundurowanie oraz środki lokomocji. Mieli prawo od pobierania rent, emerytur 

i zapomóg. Kierownicy policji i straży pożarnej składali  radzie miejskiej 

sprawozdania ze swej działalności. Zarówno rada, jak i magistrat miały możliwość 

przekazywania im wytycznych do pracy. Zresztą praca tych jednostek była dość 

często przedmiotem debat członków rady, często w stronę burmistrza padały zarzuty 

co do niewłaściwego wypełniania zadań przez podległe mu służby. Przykładem 

może być posiedzenie dnia 25 września 1913 r., które zdominowane zostało przez 

interpelacje radnych w sprawie nienależytego pełnienia obowiązków przez 

nowosądecką policję, szczególnie tę jej część, która sprawowała pieczę nad dworcem 

kolejowym. Burmistrzowi zarzucano, iż policjanci wykonywali czynności należące 

do żandarmerii, że w ostatnich czasach popełniono w Nowym Sączu cały szereg 

kradzieży, a zachowanie tutejszej policji okazywało się niedołężne.  W odpowiedzi 

na takie zarzuty burmistrz zwykle podnosił kwestię braku środków pozwalających na 

                                                 

296 W. Barbacki, Sprawozdanie burmistrza miasta Nowego Sącza z urzędowania w ubiegłym 
sześcioleciu od roku 1901 – 1906, Nowy Sącz 1907, str. 74. 
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utrzymanie odpowiedniej ilości przygotowanych służb: …gmina nie rozporządza 

funduszami, by do służby policyjnej można było przyjąć ludzi więcej inteligentnych 

i wykształconych, i z tego powodu prawidłowe funkcjonowanie policji nie jest 

możliwem297. 

                                                 

297 APNS, sygn. MNS 232, s. 312-313. 
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Rozdział VIII 

Burmistrz w systemie organów 

samorządowych 

 

 

1. Pozycja burmistrza na tle pozostałych organów 

samorządu gminnego 

 

Burmistrz był w gminie organem wykonawczym i zarządzającym. Wybierany 

był przez radę gminy spośród jej członków298. Kadencja burmistrza w okresie 

obowiązywania ustawy gminnej z 1866 r. trwała 3 lata, natomiast na mocy ustawy 

gminnej dla miast z 1889 r. wydłużona została do 6 lat. W razie braku możliwości 

sprawowania urzędu burmistrza zastępował jego zastępca, będący członkiem 

zwierzchności gminnej (magistratu), po 1889 r. rada miasta wyznaczała 

dodatkowego zastępcę na wypadek braku możliwości pełnienia obowiązków 

przez zastępcę burmistrza. Urząd burmistrza był od 1889 r. płatny, wcześniej decyzja 

                                                 

298 Zasady wyboru burmistrza opisane zostały w części rozdziału dotyczącej zwierzchności gminnej. 
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o wypłacaniu wynagrodzenia naczelnikowi należała do rady gminy. Te odmienne 

rozwiązania dotyczące organizacji urzędu burmistrza oraz poważne różnice 

w zakresie kompetencji, o czym poniżej, pozwalają na wyodrębnienie w latach 

1866 –1918 dwóch okresów wyróżniających się odmiennym uregulowaniem pozycji 

burmistrza pośród organów samorządu gminy.  

Ustawa gminna z roku 1866 formalnie, expressis verbis, nie określała 

burmistrza organem gminy.  Wskazywała bowiem wprost na istnienie dwóch 

organów samorządu: rady i zwierzchności. Przejawem tego były, po pierwsze: treść 

art. 12 Gminę reprezentuje w jej sprawach Rada gminna i Zwierzchność gminna 

oraz, po drugie: ujęcie zadań organów samorządowych w dwóch oddzielnych 

rozdziałach zatytułowanych: O zakresie działania Rady gminnej i O zakresie 

działania Zwierzchności gminnej. Na mocy przepisów tej ustawy to zwierzchność 

gminna była w sprawach gminy organem zarządzającym i wykonawczym299, 

a pamiętać należy, że składała się ona z burmistrza, jego zastępcy oraz asesorów.  

Jednak w całym rozdziale poświęconym zadaniom tego organu mowa jest już nie 

o zwierzchności a o naczelniku gminy. Ustawa przyznała mu kompetencje związane 

z wykonywaniem zadań należących do zwierzchności oraz kompetencje, które 

wykonywał jednoosobowo. Dlatego też mimo, iż ustawodawstwo nie wskazywało 

tego wprost, należy uznać burmistrza za jeden z organów samorządowych w gminie 

galicyjskiej w okresie 1866 – 1889. Mało tego, z zadań, jakie zostały mu przydane 

wynikała jego szczególna pozycja w systemie władz samorządowych.  

Przepisy ustawy określiły szeroko zakres kompetencji naczelnika. Według 

art. 51 naczelnik jednoosobowo kierował czynnościami zwierzchności 

i je nadzorował a asesorowie (czyli  pozostali członkowie zwierzchności) winni mu 

byli pomoc w urzędowaniu, i mieli, według jego zarządzenia i pod jego 

odpowiedzialnością wykonywać czynności, które im poruczył. W ten sposób, 

jak zauważa K. Grzybowski, ustawa krajowa uczyniła naczelnika czynnikiem 

faktycznie decydującym i zbliżyła się do francuskiego systemu „burmistrzowskiego” 

                                                 

299 Art. 50 ustawy gminnej z 1866 r. 
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tj. do systemu jednoosobowego kierownika zarządu obok nadzorującej go rady”300. 

Podobnie, jak w systemie francuskim, między naczelnikiem a uchwalającą na jego 

wniosek i nadzorującą go radą w większości spraw istniał stosunek bezpośredni, 

a nie poprzez kolegialną zwierzchność gminy. Ponadto, jednoosobowo załatwiał 

on również wszystkie sprawy należące do poruczonego zakresu działania. 

Poważne zmiany wprowadziła ustawa gminna dla miast z 1889 r. Przede 

wszystkim zmianie uległa koncepcja systemu organów samorządowych. Zawierała 

się ona w treści art. 9: Gminę reprezentuje we wszystkich jej sprawach Rada miejska. 

Rada zawiaduje sprawami gminy przez Magistrat. Na czele Rady i Magistratu stoi 

Burmistrz. Tak więc ustawa wprost określiła burmistrza organem samorządu gminy, 

co wzmocnił jeszcze art. 47 mówiący, iż Burmistrz jest w sprawach gminy organem 

zarządzającym i wykonawczym. Ponadto w osobnych rozdziałach ustawy ujęto 

zadania rady, burmistrza i magistratu. Również rola burmistrza uległa zdecydowanej 

zmianie. Po części jego pozycja została w ustawie ograniczona na rzecz magistratu. 

Organ ten przejął bowiem niektóre zadania, których realizacja dotąd należała 

do burmistrza. Niemniej odpowiedzialność za działania magistratu spoczywała nadal 

na burmistrzu, który umocnił się jako zwierzchnik całego aparatu władzy 

wykonawczej w gminie. Przyznano mu również szereg samodzielnych kompetencji, 

szczególnie w zakresie wykonywania władzy karnej. Zmiany zakresu kompetencji 

szczegółowo ilustrują dalsze części niniejszego rozdziału.   

Analizując pozycję burmistrza w systemie organów samorządowych należy 

rozpocząć od scharakteryzowania wzajemnych relacji między nim a radą gminną. 

Burmistrz przewodniczył radzie gminnej, a w przypadku braku takiej możliwości 

funkcje tę przejmował jego zastępca. Posiedzenie odbyte bez jego udziału 

ustawodawstwo samorządowe uznawało za nieważne. Rola przewodniczącego 

nakładała na burmistrza wiele zadań: to on ustalał porządek dzienny i zwoływał radę 

wysyłając do wszystkich radnych okólnik z zaproszeniem na posiedzenie. Jako 

przewodniczący otwierał i zamykał posiedzenia oraz kierował obradami. Do jego 

obowiązków należało więc przestrzeganie porządku podczas posiedzenia. Tak też 

                                                 

300 K. Grzybowski, Historia …, t. IV, s. 315 – 316. 
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udzielał i odbierał głos radnym oraz stał na straży przestrzegania przepisów 

regulaminu obrad. Miał obowiązek upomnieć każdego radnego, nie stosującego się 

do regulaminu, mówcę odchodzącego od tematu debaty wzywał do rzeczy, a tego, 

który wystąpił przeciw przyzwoitości lub (…) z osobistemi obraźliwemi wycieczkami 

wzywał do porządku. Miał również możliwość, po uprzednim bezskutecznym 

napomnieniu, nakazać wydalenie publiczności z miejsca posiedzeń w sytuacji gdyby 

mieszała się do obrad lub w inny sposób przeszkadzała obradom301. Zadania 

burmistrza jako przewodniczącego miały zatem charakter czynności materialno – 

technicznych odnoszących się tylko i wyłącznie do wewnętrznego funkcjonowania 

rady. Pełniąc tę rolę nie miał on więc np. uprawnień do reprezentowania rady gminy 

na zewnątrz. 

Burmistrz wybierany był z grona radnych i pełniąc swą funkcję nadal 

pozostawał członkiem rady. A zatem jeśli chodzi o kwestię uczestnictwa w obradach, 

obowiązywały go takie same zasady, jak wszystkich pozostałych radnych. Burmistrz 

miał więc obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach. Jeżeli przedmiotem obrad lub 

uchwał było jego urzędowanie, powinien na żądanie rady oddalić się 

przed głosowaniem. Jednak na wezwanie rady musiał stawić się z powrotem celem 

udzielenia wyjaśnień. Podobnie, jak pozostali członkowie zwierzchności gminnej 

oraz radni, burmistrz nie mógł być obecny na posiedzeniu rady, jeśli przedmiot obrad 

lub uchwał dotyczył jego własnych interesów, interesów jego żony oraz osób z nim 

w pierwszym lub drugim stopniu spokrewnionych lub spowinowaconych.   

Jednakże jednoczesny fakt przewodniczenia obradom  zdecydowanie 

wpływał na jego rolę podczas prac rady. Przede wszystkim nie posiadał prawa głosu. 

Chcąc zabrać głos w dyskusji, przez co rozumiano wszelkie wypowiedzi odnoszące 

się do merytorycznej strony przedmiotu będącego przedmiotem obrad, musiał oddać 

przewodnictwo swojemu zastępcy. Przewodnictwo mógł objąć ponownie, jednakże 

dopiero po całkowitym załatwieniu sprawy, w której zabierał głos.  Również udział 

burmistrza w głosowaniach został dość ograniczony: jako przewodniczący mógł 

głosować tylko  w przypadkach wyborów. W pozostałych głosowaniach oddawał 

                                                 

301 Art. 47 ustawy gminnej z 1866 r. 
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głos jedynie w razie równości głosów, a jego głos był głosem rozstrzygającym302. 

Po odbytym posiedzeniu burmistrz jako przewodniczący podpisywał uchwały na nim 

podjęte wpisane do księgi uchwał.  

Ustawy gminne regulowały również zakres kompetencji burmistrza 

w stosunku do rady, wykraczających dalece poza uprawnienia i obowiązki 

wynikające z faktu  przewodniczenia radzie na posiedzeniach. I tak, wyłącznym 

uprawnieniem burmistrza było orzekanie kar pieniężnych w stosunku do radnych 

nieusprawiedliwiających swej nieobecności na posiedzeniach. Na każdego radnego 

i zastępcę, który nie stawił się na powtórnie zwołane posiedzenie i jednocześnie nie 

usprawiedliwił swej nieobecności, burmistrz miał prawo nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 10 zł303. Jak wynika z dokumentów archiwalnych, nakładanie 

na radnych kar pieniężnych było często stosowaną metodą dyscyplinowania 

członków rady przez nowosądeckich burmistrzów.  

Burmistrz nie pozostawał bez wpływu na proces uchwałodawczy. 

Opracowywał i przedstawiał radzie projekty uchwał oraz występował z inicjatywą 

ustawodawczą. Jednym z najważniejszych jego obowiązków w  tym zakresie było 

przygotowanie i przedstawienie projektu budżetu, jednak przepisy ustawy gminnej 

dla miast z 1889 r. znacznie ograniczyły rolę burmistrza, pozostawiając to zadanie 

magistratowi.  

Burmistrz wykonywał uchwały rady gminy, a w przypadku uchwał 

wymagających zatwierdzenia ze strony wyższych władz, musiał takie zatwierdzenie 

uzyskać. Bardzo ważnym uprawnieniem burmistrza była możliwość wstrzymania 

wykonania uchwał rady. Decyzję taką zobowiązany był on podjąć w dwóch 

przypadkach: w sytuacji stwierdzenia sprzeczności uchwały powziętej przez radę 

z obowiązującym prawem lub w przypadku takich uchwał, które jego zdaniem 

przekraczały zakres działania rady. Sprawę przekazywał wówczas do rozstrzygnięcia 

politycznej władzy powiatowej (staroście), która miała osiem dni na odpowiedź 

na pytanie, czy wstrzymana do wykonania uchwała przekracza zakres działania rady 

                                                 

302 Art. 46 ustawy gminnej z 1866 r.. 
303 Art. 42 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 31 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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lub czy jest niezgodna z prawem. Od 1889 r. burmistrz również mógł wstrzymać 

wykonanie uchwały, co do której sądził, iż szkodzi ona interesom gminy. Decyzję 

taką podejmował po wysłuchaniu opinii magistratu i przekazywał wydziałowi 

powiatowemu do rozstrzygnięcia. Orzeczenia obu wymienionych organów 

powiatowych co do wykonania lub niewykonania wstrzymanej uchwały były 

dla burmistrza ostateczne, rada natomiast miała prawo odwołać  się od nich 

do wydziału krajowego w terminie 14 dni.  

Jeśli chodzi o wzajemne relacje między burmistrzem a zwierzchnością 

gminną, potem magistratem, należy wskazać iż kierował on czynnościami 

i nadzorował działalność tegoż organu. W ramach kierownictwa miał prawo 

nakładać pewne zadania na asesorów, których obowiązkiem była pomoc 

burmistrzowi w urzędowaniu. Wykonywali je oni według jego zarządzenia i na jego 

odpowiedzialność. Burmistrz przewodniczył na posiedzeniach magistratu, 

wykonując czynności analogiczne do tych, jakie przypisane były funkcji 

przewodniczącego na posiedzeniach rady miejskiej, tak więc zwoływał 

zwierzchność, potem magistrat na posiedzenia, ustalał porządek obrad 

oraz wykonywał czynności o charakterze techniczno - porządkowym: prowadził 

obrady, pilnował porządku obrad, dbał o przestrzeganie regulaminu. Głos burmistrza 

był głosem rozstrzygającym w razie równości głosów. 

Obowiązkiem burmistrza było od 1889 r. wykonywanie wszelkich uchwał 

i zarządzeń magistratu. Przepisy pozwalały jednak burmistrzowi na wstrzymanie 

wykonania uchwały powziętej przez magistrat w przypadku, gdyby się z taką 

uchwałą nie zgadzał. W takiej sytuacji zobowiązany był on bezzwłocznie zasięgnąć 

decyzji rady miejskiej304. Wyjątkowo, w nagłych sytuacjach burmistrz mógł  również 

nie wykonać uchwały magistratu a zarządzić to, co uważał za potrzebne i pilne 

w danym przypadku. Takie zarządzenie burmistrza, wydane niezależnie od uchwały 

magistratu, wymagało jednak zatwierdzenia przez radę miejską w formie uchwały 

powziętej na najbliższym jej posiedzeniu.  

                                                 

304 Art. 70 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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Burmistrz kierował urzędem miejskim oraz sprawował nadzór 

nad urzędnikami i sługami miejskimi. Tworzenie i organizacja aparatu urzędniczego 

w gminie, w tym ustalanie wymaganych stanowisk, kwalifikacji oraz poziomu 

wynagrodzeń,  należało do rady miejskiej, natomiast samo zawiadywanie nimi 

do burmistrza. Z tego tytułu przysługiwało mu wiele kompetencji, z których 

większość związana była ze zwierzchnictwem personalnym. I tak, na podstawie 

Etatu stanu i płac urzędników uchwalonego przez radę miasta, burmistrz 

po wysłuchaniu w tym zakresie opinii magistratu przedstawiał jej do mianowania 

i oddalania urzędników gminnych. Przedstawiał również radzie wnioski 

o przeniesienie urzędników w stan spoczynku i wymierzenie emerytury dla nich. 

Wszelkie decyzje podejmowała więc rada, burmistrz jedynie wnioskował 

o powzięcie określonych uchwał. Szerszymi uprawnieniami dysponował wobec sług 

gminnych, czyli kategorii niewykwalifikowanych pracowników gminy305. Również 

w tym przypadku Etat stanu sług gminnych uchwalany był przez radę, jednakże 

burmistrz posiadał już swobodę co do mianowania i oddalania tychże służb. Czynił 

to co prawda po wysłuchaniu magistratu, niemniej w tym zakresie głos magistratu 

miał funkcję jedynie opiniodawczą. 

Burmistrz sprawował władzę dyscyplinarną tak wobec urzędników, jak i sług 

gminnych. Wdrażał postępowanie dyscyplinarne przeciw urzędnikom i sługom 

miejskim (postępowanie takie na żądanie burmistrza przeprowadzał magistrat), 

a w wyjątkowych przypadkach mógł ich suspendować, czyli zawieszać w pełnieniu 

obowiązków. Natomiast oddalenie urzędnika ze służby w drodze dyscyplinarnej 

mogło nastąpić tylko w drodze uchwały rady miejskiej.   

 

 

 

                                                 

305 Szczegółowo kwestię urzędników i sług  miejskich omawia ostatnia część rozdziału VII. 
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2. Zakres zadań burmistrza 

 

Burmistrz reprezentował gminę na zewnątrz. Dokumenty, na podstawie 

których gmina przyjmowała na siebie zobowiązania  względem osób trzecich, 

wymagały podpisu burmistrza oraz jednego z asesorów. Burmistrz nie był jednakże 

nieograniczony w przedmiocie reprezentowania gminy na zewnątrz. Umowy, 

do których zawarcia potrzebne było przyzwolenie rady lub wyższe zatwierdzenie, 

musiały być ponadto podpisane przez dwóch radnych i jednocześnie powoływać się 

na owe przyzwolenie lub zatwierdzenie. Niemniej wszystkie dokumenty wydawane 

w imieniu gminy sygnowane były przez burmistrza306.  

Sprawowanie policji miejscowej należało do zadań własnych gminy. Zakres 

tego pojęcia był stosunkowo szeroki. W rozumieniu ustawy gminnej z 1866 r. 

obejmował on m.in.: czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, policję 

ogniową i policję budownictwa, w tym wykonywanie przepisów budowlanych 

i udzielanie pozwoleń na budowy, policyjny dozór nad obyczajnością publiczną 

a także sprawy ubogich, opiekę nad zakładami dobroczynnymi w gminie 

oraz zapobieganie żebractwu. W zakres policji miejscowej wchodziły również: 

zakładanie i utrzymanie gminnych dróg, mostów, ulic i placów oraz dbałość 

o bezpieczeństwo i łatwość komunikacji po drogach i wodach (czasem, 

dla wyodrębnienia tej kategorii zadań używano węższego pojęcia – policja drogowa), 

policja polowa, dozór policyjny nad żywnością, targami, miarami i wagami, policja 

zdrowia i nadzór  nad czeladzią307.  

Wykonywanie czynności z zakresu policji miejscowej było bodaj najbardziej 

absorbującą kategorią zadań należących do burmistrza.  O ile pojedyncze czynności 

z zakresu policji miejscowej nie były mocą ustawy krajowej przekazane organom 

rządowym, do burmistrza  należała całość zadań z tego zakresu. Był on obowiązany 

zarządzić wszystko, czego wymagało wykonanie policji miejscowej, co więcej, 

musiał postarać się o potrzebne na realizację tych celów środki pieniężne. Burmistrz 

                                                 

306 Art. 54 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 49 ustawy gminnej dla miast z 1889 r.  
307Art. 27 ustawy gminnej z 1866 r.  
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był odpowiedzialny za całokształt policji  miejscowej na terenie gminy. Celem 

właściwej realizacji zadań musiał utrzymać i nadzorować odpowiednią ilość służb 

policyjnych. W sytuacjach wyjątkowych, jak np. w razie epidemii, jeśliby środki 

policji miejscowej w gminie nie były wystarczające do zabezpieczenia dobra 

publicznego lub gdyby będące w dyspozycji gminy zasoby nie wystarczały 

do powstrzymania zagrożenia, burmistrz miał obowiązek natychmiast poinformować 

o tym starostę powiatowego. W pełnieniu czynności policji miejscowej wspierali 

burmistrza delegaci poszczególnych części gminy. W Nowym Sączu byli 

to wspomniani powyżej delegaci dzielnic, których mianowała rada w celu 

zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w mieście.   

Kompetencje burmistrza związane z wykonywaniem policji miejscowej były 

szerokie. Miał on prawo, w nagłych sytuacjach zagrożenia, takich jak pożary 

czy powodzie, zarządzić wykonanie wszelkiego rodzaju czynności niezbędnych 

do usunięcia niebezpieczeństwa oraz nakazać ich wykonanie każdemu zdolnemu  

do nich członkowi gminy, nawet obcemu. Jednakże był to przy tym obszar 

działalności najczęściej poddawany krytyce przez  opinię publiczną oraz opozycję, 

szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa w mieście. W nowosądeckich 

dokumentach archiwalnych zachowało się wiele śladów obrazujących krytykę 

burmistrza, a nawet całej zwierzchności gminnej w zakresie wykonywanej przez 

niego policji miejscowej. Za przykład może służyć choćby wezwanie rady z dnia 

13 kwietnia 1887 r., iż służba policyjna źle, niedbale i niedołężnie bywa 

wykonywaną. Rada zobowiązywała wówczas burmistrza, aby zbadał dokładnie 

przyczynę tego złego i takową usunął we własnym zakresie lub przedłożył radzie 

odpowiednie wnioski308. 

Ważnym uprawnieniem burmistrza było wykonywanie władzy karnej 

w zakresie omawianej powyżej policji miejscowej, którą zarządzał. O ile ustawy 

i inne przepisy dotyczące policji miejscowej, należącej do zakresu działania gminy, 

w tym również przepisy uchwalane przez radę miasta, a od 1889 r. również 

i magistrat, ustanawiały sankcje karne i o ile przekroczenie tych przepisów nie 

                                                 

308 APNS, sygn. MNS 236, s. 301-312.  
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podlegało ustawie karnej, naczelnik miał prawo orzekania kar za takie przekroczenia. 

W tym zakresie współpracował z dwoma asesorami, a orzeczenie kary zapadało 

większością głosów. W takim trybie burmistrz orzekać mógł jedynie kary, pieniężne, 

a w razie niemożliwości ich uiszczenia miał prawo orzec karę aresztu. 

Na mieszkańców Nowego Sącza bardzo często nakładano kary pieniężne: 5 reńskich 

za utrzymywanie w szynku tańców z muzyką bez pozwolenia, 3 reńskie 

za wylewanie i składowanie nieczystości przed domem, przykłady można by 

mnożyć. Od tych decyzji  mieszkańcy mieli prawo odwołać się do starosty. Bardzo 

często kierowali swe wnioski do rady miasta. Rada niemal na każdym posiedzeniu 

oddalała tego typu odwołania309. 

Jedynie w nagłych przypadkach burmistrz mógł działać samodzielnie, 

jednakże zakres orzekanych kar ograniczony był wówczas tylko i wyłącznie do kar 

pieniężnych310. W ustawie gminnej dla miast z 1889 r. rozszerzono kompetencje 

burmistrza w zakresie wykonywania władzy karnej. Od tej pory orzekał sam, 

bez współudziału asesorów, zarówno kary pieniężne, jak i kary aresztu311. 

Od omawianych orzeczeń karnych przysługiwało prawo odwołania się do starosty 

powiatowego. Wszystkie orzeczenia miały być wpisywane do osobnej księgi, 

a wpływy z kar zasilały konto funduszu ubogich gminy.  

Samodzielność wykonywania przez burmistrza władzy karnej była częściowo 

ograniczona. Niektóre jego orzeczenia podlegały zbadaniu i zatwierdzeniu przez 

starostę. Dotyczyło to orzeczeń wydanych w stosunku do: duchownych uznanych 

wyznań religijnych, nauczycieli publicznych, pozostających w czynnej służbie 

urzędników rządowych lub krajowych oraz członków sejmu krajowego312. 

Należy również wspomnieć, iż na podstawie ustawy gminnej z 1866 r. 

burmistrz miał możliwość zagrażania karami, a więc stanowienia sankcji 

                                                 

309 Np. posiedzenie rady w dniu 30 marca 1871 r. APNS, sygn.: MNS 224, s. 197-202; MNS 233, s. 
164-165. 
310 Art. 60 ustawy gminnej z 1866 r. 
311 Art. 53 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
312 Art. 61 ustawy gminnej z  1866 r. oraz art. 54 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. Na podstawie 
ustawy gminnej z 1866 r. obowiązkowi zatwierdzenia przez starostę podlegały również orzeczenia 
wydane w stosunku do osób wchodzących bez wyboru do rady gminy. Jednakże pamiętać należy, iż ta 
sama ustawa regulowała, iż radni bez wyboru mogą wchodzić w skład rady tylko w gminach 
wiejskich. 
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za przekroczenie wydawanych przez niego tymczasowych przepisów policyjnych. 

Tak więc wyjątkowo w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, dysponował prawem 

zagrażania karą pieniężną do wysokości 3 zł lub w razie braku możliwości 

uiszczenia tej kwoty, karą aresztu do 24 godzin. Dotyczyło to tylko przekroczenia 

przepisów tymczasowych stanowionych wyjątkowo przez burmistrza w nagłych 

sytuacjach. Organem powołanym do uchwalania przepisów policji miejscowej, 

jak również kar za ich przekroczenie była bowiem rada gminy.   Ustawa gminna 

dla miast ograniczyła kompetencje burmistrza w tym zakresie, przekazując 

stanowienie kar za przekroczenie tymczasowych przepisów policyjnych na rzecz 

magistratu. 

Do momentu wejścia w życie ustawy gminnej dla miast z 1889 r. burmistrz 

prowadził zarząd majątku gminy, nadzorował użytkowanie i zarząd dobra gminnego 

oraz kierował przedsiębiorstwami gminnymi, mając kontrolę nad ich bieżącą 

działalnością, Do burmistrza należało zawiadywanie i nadzorowanie zakładów 

gminnych, posiadających własny zarząd, o ile akt założycielski lub umowa 

nie zawierały innych postanowień w tym zakresie. W ramach swych kompetencji 

o charakterze gospodarczo – majątkowym burmistrz zezwalał na sprzedaż 

ruchomości drogą licytacji oraz czuwał nad prawidłowym i zgodnym z przepisami 

prawa przebiegiem ogłaszanych przetargów. Nowa ustawa z 1889 r. ograniczyła 

zakres kompetencji burmistrza, przekazując wszelkie sprawy z zakresu zarządu 

majątkiem gminy do właściwości magistratu.  

Naczelnik gminy zobowiązany był do ułożenia budżetu gminy i zakładów 

gminnych na następny rok administracyjny. Projekt budżetu przedkładał radzie 

do uchwalenia. Rozliczenia przychodów i wydatków gminy musiał dokonać 

przed radą  najpóźniej w dwa miesiące po upływie roku administracyjnego, po czym 

owo rozliczenie zobowiązany był przedłożyć radzie do rozpoznania i załatwienia313.  

Wcześniej rachunki musiały być przez okres dwóch tygodni udostępnione wszystkim 

członkom gminy do wglądu.  

                                                 

313 Art. 70 ustawy gminnej z 1866. 
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Wreszcie do ostatniej grupy kompetencji burmistrza zaliczyć można 

wykonywanie wszelkich spraw poruczonego zakresu działania314. Do zadań tych 

należały między innymi: współudział w administracji wojskowej, współudział 

w sprawach zdrowia publicznego, orzecznictwo karno – administracyjne na terenie 

gminy, współudział w ściąganiu podatków, czynności związane z przeprowadzaniem 

wyborów do rad gminnych i powiatowych, do sejmów krajowych i do Izby Posłów 

Rady Państwa. Do poruczonego zakresu działania należało również wykonywanie 

(bądź też współudział w wykonywaniu) zadań, które można określić mianem spraw 

obywatelskich. Mieściły się tu: sprawy stanu cywilnego oraz meldunkowe, sprawy 

związane z przynależnością do gminy np. wystawianie świadectw przynależności 

oraz współudział w postępowaniu szupaszniczym a także współudział w spisach 

ludności. Ustawodawstwo nakazywało burmistrzowi wykonywać wszelkie zadania 

należące do poruczonego zakresu działania gminy w sposób określony przepisami 

prawa lub wskazany przez władzę315. Jeśli oznaczenie sposobu wykonania zadania 

pozostawione było w całości lub częściowo gminie, burmistrz miał obowiązek 

zastosować się w tym względzie do uchwały rady miejskiej. Jedynie w wyjątkowej 

sytuacji braku możliwości podjęcia uchwały przez radę, burmistrz mógł 

samodzielnie podejmować decyzje, jednakże był zobligowany do uzyskania 

zatwierdzenia swych działań przez  radę w najkrótszym czasie.  

 

 

3. Nowosądeccy burmistrzowie w praktyce 

funkcjonowania organów samorządowych 

 

Na podstawie dokumentów archiwalnych, w tym w szczególności 

sprawozdań komisji kontrolujących urzędowanie burmistrza i magistratu można 

wysnuć wniosek, że Nowy Sącz miał dobrych burmistrzów: gospodarnych, 

                                                 

314 Art. 48 pkt g ustawy gminnej dla miast 1889 r. 
315 Art. 52 ustawy gminnej dla miast z 1889 r.  
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dbających o dobro i rozwój miasta. Warto również wspomnieć o pozaprawnych 

czynnikach, jakie wywierały wpływ na faktyczne funkcjonowanie organu 

wykonawczego. Okres omawiany w pracy obejmuje bowiem kadencje wybitnych 

burmistrzów, którzy dzięki swym cechom osobowościowym  mieli wielki wpływ 

na życie społeczności miejskiej i rozwój Nowego Sącza. 

Pierwszym burmistrzem Nowego Sącza po przywróceniu samorządu 

gminnego na terenie Galicji został Julian Gutowski – notariusz oraz właściciel 

folwarku. Rada wybrała go większością głosów na posiedzeniu dnia 

28 lutego 1867 r316.  W czasie swojego urzędowania wywarł duży wpływ na rozwój 

miasta po okresie dwuwiekowej stagnacji. Cieszył się dużym autorytetem w mieście, 

również dzięki swemu charakterowi. Będąc niezwykle honorowym człowiekiem, 

5 stycznia 1870 r., pod koniec kadencji, złożył rezygnację czując się urażony 

krytycznym dopiskiem opozycyjnego radnego naniesionym na okólniku 

wzywającym na posiedzenie rady317. Rezygnacja Gutowskiego wywołała poważny 

kryzys w radzie miejskiej, która przez kilka kolejnych posiedzeń nie była w stanie 

wybrać nowego burmistrza.  

W efekcie sporu  nowego burmistrza mianował więc starosta powiatowy. 

Został nim lekarz Onufry Prus – Trembecki, który rozpoczął swe urzędowanie 

5 lutego 1870 r.318 Funkcję tę miał on  pełnić do wyboru nowej reprezentacji miasta, 

a więc do momentu, kiedy wybrana na następną kadencję rada dokona wyboru 

zwierzchności gminnej. Był więc najkrócej urzędującym burmistrzem w okresie 

1866 – 1918, sprawował bowiem tę funkcję zaledwie przez 4 miesiące. Mimo to, 

popularnie nazywany ojcem, zdobył uznanie i poważanie ludności. Między innymi 

dlatego, iż dbał o zdrowie najuboższych, bezpłatnie udzielając im porad lekarskich. 

Został zapamiętany jako człowiek szczególnie zainteresowany stanem sanitarnym 

miasta, ochronką i domem starców. 

                                                 

316 APNS, sygn. MNS 233, s. 3. Kopia niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5. 
317 Sprawa ta została opisana we wcześniejszej części rozdziału. 
318 APNS, sygn. MNS 233, s. 100. 



 181 

Po wyborach nowej rady miasta, na pierwszym jej posiedzeniu 

13 czerwca 1870 r.319 nowym burmistrzem wybrano Jana Johanidesa, z zawodu 

majstra kotlarskiego. Johanides był Niemcem, jednak w czasie piastowania urzędu 

burmistrza Nowego Sącza przed przywróceniem samorządu dał się poznać jako 

bardzo przychylny Polakom. Podobno swą burmistrzowską pensję przeznaczył 

na wybrukowanie sądeckiego rynku, jednakże nie znajduje to potwierdzenia 

w dokumentach  zbadanych w celu przygotowania niniejszej pracy. Podobnie jak 

Julian Gutowski, również i Johanides złożył rezygnację z piastowanego urzędu. 

17 lipca 1872  po wygłoszeniu memoriału powodów zniewalających go do złożenia 

urzędu (…  )wyraził słowa podziękowania dla rady za zaufanie i oświadczył, iż  

urząd burmistrza składa nie chcąc niczyjego znosić prześladowania320. 

Owo prześladowanie stanowiły działania opozycyjnych radnych, którzy zdaniem 

radnego Dobrowolskiego – stronnika burmistrza wnieśli kość niezgody w łono rady 

pierwszego okresu wyborczego [lata 1866-1870 – przyp. aut.] spowodowali 

rezygnację ówczesnego burmistrza [J. Gutowskiego – przyp. aut.], sieją niezgodę 

również i w teraźniejszej radzie, że w zapatrywaniu się w ich dążności nie można 

dopatrzeć się ogólnego dobra gminy, lecz same tylko zapatrywania prywatne, 

że skutkiem tego wyższe władze autonomiczne wywierają presję terroryzującą 

burmistrza i radę miasta nigdy dotąd w żadnym ustroju nie praktykowaną321. 

Johanidesa popierała spora grupa radnych, do tego stopnia, że pod wpływem jego 

rezygnacji rada powzięła uchwałę o rozwiązaniu. Uchwała ta została jednak przez 

starostę uznana za niezgodną z przepisami prawa, rozwiązać radę mógł bowiem 

tylko namiestnik. Rozpatrywano więc na kilku posiedzeniach indywidualne 

rezygnacje radnych i w efekcie przyjęto ich tylko 3. Wybory uzupełniające 

zwierzchności gminnej zostały natomiast ustalone na dzień 21 sierpnia 1872.    

Na tymże posiedzeniu, w obecności komisarza powiatowego Karola 

Marossany’ego, kolejnym burmistrzem wybrano Walentego Brzeskiego322, krawca 

z zawodu, właściciela majątku w Gorzkowie. Brzeski w okresie urzędowania Jana 

                                                 

319 APNS, sygn. MNS 233, s. 109. 
320 APNS, sygn. MNS 224, s. 438-439. 
321 APNS, sygn. MNS 224, s. 442-445. 
322 APNS, sygn.: MNS 224, s. 457-459; MNS 233, s. 236-237. 
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Johanidesa, pełnił funkcję zastępcy burmistrza, był więc dobrze przygotowany 

do swej nowej roli. W czasie gdy pełnił urząd zabiegał o budowę linii kolejowej 

z Tarnowa do Leluchowa, w której widział szansę na rozwój Nowego Sącza. 

Zasłynął również tym, że łagodził bariery osiedleńcze dla represjonowanych 

powstańców z Kongresówki. Po jego wpływem m.in. sądecka rada przyjęła słyną 

uchwałę o wyrobieniu prawa obywatelstwa dla rodaków przybywających do Galicji 

spod zaboru Moskwy. Walenty Brzeski piastował stanowisko burmistrza do 

wyborów nowej zwierzchności przez radę miejską kolejnej kadencji, a więc przez 

rok.  

3 września 1873 r. nowowybrana rada miejska pod przewodnictwem 

Leona Kuczkowskiego wybrała na burmistrza Ignacego Płochockiego, również 

krawca323. Za jego kadencji wybudowano szkołę podstawową im. Królowej Jadwigi 

przy ul. Jagiellońskiej Wydaje się, iż był on burmistrzem, który miał największe 

problemy ze zdyscyplinowaniem radnych.  W latach 1873 – 1876 odnotować można 

najniższą frekwencję na posiedzeniach rady oraz najczęściej orzekane kary 

za absencję. Płochocki pełnił swój urząd do 28 grudnia 1876 r.  

W wyniku kolejnych wyborów przeprowadzonych 28 grudnia 1876 r.324, 

na czele zwierzchności gminnej stanął Włodzimierz Olszewski, uznany adwokat 

spod Tarnowa, który w Nowym Sączu osiedlił się zaledwie sześć lat wcześniej, 

zakładając kancelarię adwokacką. Był on po Władysławie Barbackim burmistrzem 

najdłużej piastującym swą funkcję – zasiadał w swym fotelu przez 3 kolejne 

kadencje rady miejskiej. Był znany z tego, że energicznie zarządzał gospodarką 

miasta, dbał nie tylko o jego rozwój gospodarczy, ale również i wygląd. Do jego 

zasług historycy zaliczają między innymi.: uporządkowanie finansów i administracji 

miejskiej, rozbudowę miasta, budowę nowych ulic i chodników, założenie Plant, 

przygotowanie kanalizacji miejskiej, założenie straży pożarnej czy też  silne 

wsparcie dla budowy Warsztatów Kolejowych. 

                                                 

323 APNS, sygn. MNS 233, s. 335.  
324 APNS, sygn.: MNS 226, s. 1-2; MNS 233, s. 599. 
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Po ponad 10 latach urzędowania Włodzimierza Olszewskiego burmistrzem 

został Karol Slavik (Slawik), lekarz czeskiego pochodzenia, wielce zasłużony dla 

miasta. Wybrano go na posiedzeniu rady dnia 28 marca 1887 r.325 Swą funkcję pełnił 

przez 5 lat, do śmierci w 1894 r. W okresie tym przyszło mu kierować obchodami 

dwóch wielkich rocznic, bardzo uroczyście świętowanych: 600-lecia Nowego Sącza 

i 100-lecia Konstytucji 3 Maja. Czas ten był jednocześnie bardzo dramatycznym 

w historii Nowego Sącza, miasto nawiedziły dwa wielkie pożary 1890 i 1894 r. 

Burmistrz Slavik, jako lekarz, kierował wówczas akcjami ratunkowymi. Zmarł 

13 listopada 1894 r. w wyniku zakażenia krwi spowodowanego raną odniesioną 

podczas ratowania ofiar pożaru. W uznaniu jego zasług dla miasta rada 

na nadzwyczajnym posiedzeniu uchwaliła sfinansować ze środków miejskich: grób 

honorowy, organizację pogrzebu, pochodu oraz uroczystości pogrzebowych. 

Postanowiono również umieścić w sali narad portret Slavika naturalnej wielkości326.  

Po śmierci Karola Slavika rada jednomyślnie wybrała burmistrzem notariusza 

Lucjana Lipińskiego (6 grudnia 1894 r.327). Był on osobą przedsiębiorczą, zaraz 

po objęciu stanowiska zajął się odbudową miasta po pożarze, regulacją istniejących 

ulic oraz budową nowych. Dążył do rozwoju urbanistycznego miasta, za cel postawił 

sobie odbudowę ratusza. Mimo ostrej opozycji, zrealizował swój plan. Krytykowano 

go wielokrotnie podkreślając, iż chce z Nowego Sącza drugi Paryż uczynić, z tego 

powodu (zapewne również ze względu na swój upór) nie był postacią powszechnie 

lubianą. Jednak biorąc pod uwagę jego osiągnięcia w gospodarce komunalnej, takie 

jak np. elektryfikacja miasta, rozpoczęcie budowy wodociągu i kanalizacji, czy też 

budowę szkoły im. A. Mickiewicza, można go uznać za jednego z bardziej 

zasłużonych burmistrzów w historii Nowego Sącza. Pełen obraz rozwoju miasta 

w okresie jego urzędowania daje Sprawozdanie z zarządu miasta Nowego Sącza 

za czas od 13 listopada 1894 po koniec roku 1899, jakie przygotował dla rady 

miejskiej i wydał własnym nakładem w styczniu 1900 r.328 Sam autor podsumował 

                                                 

325 APNS, sygn. MNS 236, s. 299. 
326 APNS, sygn.: MNS 228, s. 190-192; MNS 237, s. 163-164. 
327 APNS, sygn.: MNS 228, s. 200-202; MNS 237, s. 169-170. 
328 L. Lipiński, Sprawozdanie z zarządu miasta Nowego Sącza za czas od 13 listopada 1894 po koniec 
roku 1899, Nowy Sącz 1900. 
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swą pracę słowami: obecnie zostawiamy miasto odbudowane i poniekąd do porządku 

i czystości, do polepszenia stosunków zdrowotnych i bezpieczeństwa mienia 

doprowadzone oraz: …[urząd – przyp. aut.] składam z czystym sumieniem 

i w przekonaniu, że w tym czasie dokonano wszystko, co dobra wola, sumienna praca 

z zaparciem interesów własnych i najlepsza wiedza zdziałać mogła329. Nie były to 

słowa przesadzone. Lucjan Lipiński sprawował swój urząd przez niemal 6 lat, do 

dnia złożenia rezygnacji i wyboru jego następcy Władysława Barbackiego. 

Najbardziej zasłużony z nowosądeckich burmistrzów, Władysław Barbacki 

rozpoczął swą samorządową karierę od porażki w wyborach przeprowadzonych 

na posiedzeniu rady  dnia 2 marca 1900 r.330 Przegrał wówczas z Władysławem 

Gałkiewiczem stosunkiem głosów 33:1. Wybrany burmistrz jednakże funkcji nie 

przyjął, dlatego na następnym posiedzeniu 8 marca 1900 r.331 przeprowadzono 

ponowne głosowanie, w którym radni poparli kandydaturę Barbackiego, 

nie posiadającego zresztą konkurenta. Absolwent prawa na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, adwokat, podopieczny Włdysława Olszewskiego, prowadził własną 

kancelarię od 1885 r. W czasie swego 18-letniego urzędowania, najdłuższego 

w historii samorządu Nowego Sącza, dał się poznać jako operatywny zarządca 

miasta. Jemu właśnie przypisuje się realizację największych inwestycji 

komunalnych: wodociągów, kanalizacji, oświetlenia. Za jego kadencji wybrukowano 

ul. Jagiellońską i rynek, zbudowano m.in. szpital powszechny, koszary dla garnizonu 

miejskiego, szkołę im. Konarskiego oraz budynek Kasy Zaliczkowej. Podobno był 

surowy, wymagający, ceniono go za wyjątkowy talent organizacyjny. Nie bez 

powodu do dziś pozostaje uznany za najbardziej znaczącego burmistrza w dziejach 

Nowego Sącza. Ustąpił w 1918 r. 332   

 

 

                                                 

329 Ibidem, s. 30. 
330 APNS, sygn. MNS 238, s. 238-240. 
331 APNS, sygn. MNS 238, s. 241-243. 
332 Por. T. Burakowski, Barbacki Władysław (1854-1938), Słownik biograficzny adwokatów polskich, 
Warszawa 1988, s. 36-37. 
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Rozdział IX 

Samodzielność gminy 

 

 

1. Samodzielność w zakresie wykonywania zadań 

 

Zadania wykonywane przez samorząd terytorialny stanowią jego bardzo 

ważny składnik, określający w dużym stopniu jego istotę. Możliwości zaś realizacji 

tych zadań są jednym z ważniejszych czynników wpływających na samodzielność 

jednostek samorządu terytorialnego.   

Na początku rozważań nad zadaniami gminy istotne, jak się wydaje, byłoby 

wyjaśnienie pojęcia zadania samorządu terytorialnego oraz odniesienie go 

do pojęcia kompetencje samorządu terytorialnego. Otóż przedstawiciele doktryny 

prawa administracyjnego nie wyjaśniają jednogłośnie tych terminów. Dlatego też 

na potrzeby niniejszej pracy przyjęto rozróżnienie Z. Leońskiego, według którego 

zadania to cele, jakie ma osiągnąć samorząd w swej działalności, ewentualnie 

określone kierunki działania mieszczące się w zakresie rzeczowym spraw należących 

do samorządu. Z kolei kompetencje to dla wspomnianego autora zespół praw 

i obowiązków organu, obejmujących formy prawne działania, w tym głównie formy 
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majce charakter władczy. A więc innymi słowy, kompetencje to formy prawne 

realizacji zadań samorządu333. 

Jak podkreśla W. Kisiel, z chwilą powołania samorządu terytorialnego, 

jako struktury i podmiotu istniejącego obok administracji rządowej, pojawił się 

dualizm kompetencyjny334. Zaczęto więc wówczas oddzielać zadania własne 

samorządu terytorialnego od zadań z zakresu administracji rządowej. 

Ustawodawstwo samorządowe, tak państwowe jak i krajowe, okresu 

objętego tematem pracy przy określaniu zadań gminy posługiwało się klasycznym 

podziałem zadań na własne i poruczone (zlecone). Takie ustawowe rozróżnienie 

zadań wyraża zetknięcie się z jednej strony samorządowej podmiotowości gminy 

a z drugiej powierzonych mu działań w imieniu administracji państwa335. Określenie 

własnego zakresu działania mogło wywoływać pewne wątpliwości. Ustawy bowiem 

najpierw posłużyły się klauzulą generalną, stanowiąc, iż: własny zakres działania 

tj. zakres, w którym gmina  z zachowaniem ustaw samodzielnie zarządzać 

i rozporządzać może, obejmuje w ogóle wszystko, co bezpośrednio dotyczy interesu 

gminy i w jej granicach własnemi jej siłami załatwionem i przeprowadzonem być 

może336. Uznano więc domniemanie właściwości gminy we wszystkich sprawach 

publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych 

podmiotów. Dalej jednak wyliczono materie wchodzące w szczególności w ten 

zakres. Wśród nich znalazły się: 

- zarząd majątkiem gminnymi, 

- zarząd gminnymi drogami i mostami, co obejmowało budowę, 

utrzymanie oraz dbałość o bezpieczeństwo i wygodę komunikacji, 

- policja miejscowa337, 

-  policja zdrowia: sprawy sanitarne, współudział w ochronie zdrowia, 

                                                 

333 Z. Leoński, op. cit., s. 29. Zadania oraz kompetencje rozróżnia również np. T. Jedrzejewski [w:] 
Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 77-78. 
334 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 58. 
335 B. Dolnicki, op. cit., s. 69. 
336 Art. 27 ustawy gminnej z 1866 r., w tym samym brzmieniu art. 23 ustawy gminnej dla miast 
z 1889 r. 
337 Zadania gminy wchodzące w zakres policji miejscowej zostały wymienione w rozdziale VI. 
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- ochrona ubogich w tym opieka nad zakładami dobroczynnymi, 

zapobieganie żebractwu, 

- szkolnictwo średnie utrzymywane przez gminy oraz szkolnictwo ludowe, 

w zakresie określonym ustawami, 

- jednanie stron będących w sporze, poprzez wybranych przez gminę 

mężów zaufania, 

- sprzedaż ruchomości w drodze licytacji. 

Niemniej przyjmowano, że wyliczenie takie nie jest zawężeniem kompetencji i nie 

ogranicza zasady domniemania na rzecz gminy, a jedynie podaje przykłady, 

wskazując tym samym minimum zakresu działania, jaki musiał być jej 

pozostawiony338. W ustawach krajowych niejednokrotnie zamieszczano przepisy 

rozszerzające ten katalog.  

Drugim rodzajem zadań wykonywanych przez gminę były zadania 

poruczone. Były to zadania należące do administracji rządowej, na mocy staw 

przekazywane gminom do wykonania. Były one zlecane w ustawodawstwie 

szczegółowym, zarówno państwowym, jak i krajowym, w wyniku czego nastąpiło 

rozproszenie przepisów oraz zróżnicowanie zakresu zadań poruczonych 

w poszczególnych krajach. Wspólny dla wszystkich krajów w państwie katalog 

zadań zleconych gminie obejmował (za K. Grzybowskim): 

- współudział w przeprowadzaniu wyborów do rad gminnych 

i powiatowych, do sejmów krajowych i do Izby Posłów Rady Państwa, 

- wystawianie świadectw przynależności do gminy (prawo swojszczyzny), 

- czynności związane ze ślubami cywilnymi, 

- sprawy meldunkowe, jeśli nie istniał w gminie dla nich organ rządowy, 

- współudział przy spisach ludności, 

- współudział w postępowaniu szupaszniczym, 

                                                 

338 Por. K. Grzybowski, Historia…,  t. IV, s 309 – 310. 
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- orzecznictwo karno – administracyjne na terenie gminy, 

- współudział w sprawach zdrowia publicznego, 

- współudział w administracji wojskowej, 

- współudział w ściąganiu podatków. 

Samorząd gminny w okresie 1866 – 1918 dysponował różnorodnymi 

formami wykonywania zadań, jakie na nim spoczywały. Nie różniły się one zbyt 

wiele od tych, jakie przysługują obecnie samorządowi gminnemu. Dlatego też 

podejmując próbę klasyfikacji form prawnych realizacji zadań samorządu gminy, 

można by oprzeć się na jednym ze współczesnych podziałów, na przykład 

opracowanym przez Z. Leońskiego339. Na jego podstawie da się wyodrębnić 

następujące formy prawne realizacji zadań, jakimi dysponowały organy samorządu 

gminy w okresie omawianym w pracy: 

1. akty normatywne o zasięgu lokalnym, wśród nich akty powszechnie 

obowiązujące oraz akty normatywne o charakterze wewnętrznym; 

2. akty planowania; 

3. akty o charakterze indywidualnym;  

4. formy prawa cywilnego, w tym szczególnie zawieranie umów; 

5. pozostałe formy prawne działania, nie mieszczące się w powyższym 

podziale. 

Spośród wielu powyższych form działania, na czoło wysuwała się 

z pewnością realizacja zadań gminy poprzez stanowienie aktów normatywnych 

powszechnie obowiązujących. Skierowane one były do jednostek bądź podmiotów 

niezależnych organizacyjnie od samorządu terytorialnego i zawierały normy 

o charakterze generalnym. Jeśli zaś chodzi o ich miejsce w systemie prawnym – 

plasowały się one poniżej ustaw. Powszechnie obowiązujące przepisy miejscowe 

stanowiła rada gminy. Spośród wielu przepisów tego typu za przykład mogą służyć 

                                                 

339 Z. Leoński [w:] S. Wykrętowicz (red.), op. cit., s. 140. Autor opracował rozbudowaną klasyfikację 
form prawnych realizacji zadań samorządu opartą na połączenia kilku podziałów dychotomicznych. 
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np. Regulamin porządku i straży bezpieczeństwa ogniowego dla Miasta uchwalony 

26 października 1868 r., czy uchwała rady o charakterze policyjnym wydana 

15 lutego 1877 r. w celu zapobieżenia szerzącemu się między ludem nałogowi 

pijaństwa tudzież gorszącym zajściom i hałasom na miejscach publicznych przez 

pijaków powodowanym, ustanawiająca karę 15 zł za niespokojne zachowanie 

lub padnięcie na drogę w miejscu publicznym a zaliczająca do okoliczności 

dodatkowo obciążających: zaczepianie ludzi, nieprzyzwoite śpiewy i hałasy, 

powożenie końmi i pracę przy art. łatwopalnych pod wpływem alkoholu340. 

Szczególnym rodzajem aktów powszechnie obowiązujących o zasięgu 

lokalnym były przepisy porządkowe, wydawane przez organy władzy wykonawczej 

w gminie. Ich celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa publicznego, spokoju 

oraz ochrona zdrowia i życia mieszkańców gminy. Burmistrz miał prawo 

w sytuacjach zagrożenia np. przy pożarach lub powodziach zarządzić wykonanie 

wszelkiego rodzaju robót niezbędnych do usunięcia zagrożenia oraz zmusić do tychże 

robót każdego zdolnego do nich członka gminy, nawet obcych. W sprawach 

należących do poruczonego zakresu działania miał również prawo w nagłych 

sytuacjach, kiedy wymagana uchwała rady gminy nie mogła zostać podjęta, 

podejmować decyzje według własnego uznania. W takiej sytuacji musiał jednak 

możliwie szybko uzyskać zatwierdzenie rady. Na mocy ustawy gminnej z 1866 r. 

w  sytuacjach wyjątkowych, nie cierpiących zwłoki burmistrz wydawał również 

przepisy ustanawiające kary pieniężne do wysokości 3 zł, a w razie niemożności ich 

uiszczenia karę aresztu do 24 godzin. W normalnym trybie ustanawianie kar 

w sprawach policji miejscowej należało do kompetencji rady gminy341.  

Do aktów normatywnych wydawanych przez organy gminy należały również 

przepisy wewnętrzne o charakterze ustrojowym. Do tej kategorii zaliczyć by można 

przepisy regulujące ustrój gminy oraz organizację jej organów. Przykładem mogą tu 

być wspominane wielokrotnie: Porządek czynności dla Rady królewskiego miasta 

Nowego Sącza uchwalony w dniach 26 i 29 października 1868 r. i Regulamin obrad 

Rady miejskiej Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Sącza z dnia 

                                                 

340 APNS, sygn.: MNS 226 s. 33-38; MNS 233, s. 616-619. 
341 Art. 57, 58 i 59 ustawy gminnej z 1866 r. oraz art. 50, 52 ustawy gminnej dla miast 1889 r. 
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25 stycznia 1898 r. czy na przykład Regulamin komisji Rady uchwalony 10 lutego 

1910 r. a także szereg przepisów instrukcyjnych regulujących funkcjonowanie 

magistratu i całego aparatu urzędniczego w gminie.   

Formą wykonywania zadań samorządu było również stanowienie aktów 

planowania. Katalog aktów, które można by zaliczyć do tej kategorii, był w okresie 

omawianym w pracy zdecydowanie węższy niż obecnie. W zasadzie można do niej 

zakwalifikować jedynie budżety gminy oraz zakładów gminnych jako swego rodzaju 

plany w zakresie finansów gminy. Zagadnienia związane z budżetem gminy zostały 

szerzej opisane w części rozdziału dotyczącej samodzielności finansowej gminy.  

Organy gminy wykonywały swoje zadania w znacznej mierze poprzez 

wydawanie aktów  indywidualnych. Dotyczyły one konkretnie oznaczonej sytuacji 

oraz konkretnych adresatów wskazanych z imienia i nazwiska bądź z nazwy. Organy 

samorządu terytorialnego wydawały szereg tego typu aktów. Najczęściej były to akty 

skierowane do konkretnych osób – mieszkańców gminy bądź jednostek 

funkcjonujących poza strukturą samorządu gminy. Akty indywidualne wywoływały 

różnorodne skutki prawne: wkraczały w sferę praw i obowiązków lub kształtowały 

stosunki prawne czy określone sytuacje prawne. Najczęściej zmieniały zakres 

uprawnień, nakładały określone obowiązki (np. świadczenia) bądź też z nich 

zwalniały. W Nowym Sączu wśród aktów indywidualnych największą część 

stanowiły uchwały w sprawie zapomóg dla potrzebujących osób fizycznych. 

Najczęściej zapomogi przeznaczano osieroconym dzieciom, wdowom, 

emerytowanym nauczycielom. W drodze uchwały rady przyznawano zasiłki 

na książki dla młodzieży rzemieślniczej, zapomogi dla urzędników magistratu. 

Często przyznawano również zapomogi dla instytucji funkcjonujących w mieście: 

przytułków, biblioteki, szkół wyznaniowych. Na posiedzeniach rady rozpatrywano 

również sprawy indywidualne o charakterze karnym. Typowym przykładem może 

być tu sprawa lekarza miejskiego Józefa Richtera, który przez kilka tygodni 

potajemnie leczył dwie młode kobiety z domu publicznego cierpiące na chorobę 

syfilityczną, zamiast skierować je do szpitala, co było jego obowiązkiem. Zarzucano 

mu również, iż swą funkcję opieszale wykonuje, a szczególnie nie dba o to, aby tylko 

zdrowe bydło w jatkach bito i wystawiano na sprzedaż; pozwala sprzedawać mięso 

śmierdzące i niezdrowe, poza tym, zamiast wspierać Zwierzchność, w opozycji ciągle 
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staje. Nowosądecka rada miejska w swej uchwale oddaliła go ze służby, i tylko 

w drodze łaski, ze względu na jego liczną rodzinę, przyznała trzymiesięczną 

odprawę.  

Ponadto w archiwalnych księgach uchwał i księgach protokołów organów 

samorządu Nowego Sącza z okresu 1866 – 1918 znajdują się rozliczne przykłady 

aktów indywidualnych o charakterze gospodarczym. W drodze uchwał rady miejskiej 

przyznawano koncesje na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej: 

aptek, szynków, usług przewozowych itp. Do aktów indywidualnych należały 

również takie akty jak: nadanie honorowego obywatelstwa czy nadanie prawa 

przynależności do gminy. 

Aktami o charakterze indywidualnym były również akty adresowane do osób 

lub jednostek funkcjonujących w ramach systemu organizacyjnego samorządu 

lub znajdujących się  w układzie zależności administracyjnej. Do aktów tego rodzaju 

należały na przykład polecenia służbowe wydawane przez burmistrza urzędnikom 

gminy oraz decyzje wynikające z władzy dyscyplinarnej, jaką burmistrz dysponował 

w stosunku do urzędników i sług gminnych. 

W sprawach gospodarczych, organy gminne korzystały z form prawa 

cywilnego. Dotyczyło to głównie umów cywilnoprawnych podpisywanych z osobami 

fizycznymi bądź prawnymi w sprawach mieszczących się w zakresie zarządu 

mieniem gminy, takimi jak sprzedaż i dzierżawa składników majątku gminnego, 

czy zakup przez gminę majątku nieruchomego i ruchomego.  

Oprócz powyżej wymienionych, organy gminne w latach 1866 – 1918 

wykonywały swoje zadania korzystając z innych form prawnych. Wśród nich 

znajdowały się formy działania, które wywoływały określone skutki prawne, jak 

i takie, które tych skutków nie wywoływały. Do pierwszych należały w szczególności 

czynności o charakterze materialno – technicznym: na przykład prowadzenie spisów 

ludności czy wydawanie świadectw przynależności do gminy. Do drugiej grupy 
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należałoby zaliczyć czynności o charakterze wewnętrznym, jak na przykład składanie 

przez burmistrza sprawozdań ze swej działalności342. 

Rozważając problematykę samodzielności gminy w wykonywaniu zadań 

na niej spoczywających warto na początek raz jeszcze wspomnieć o podziale zadań 

gminy na własne i zlecone. Owa dystynkcja bowiem odzwierciedlała z jednej strony 

podmiotowość prawną gminy a z drugiej jej powiązanie z administracja rządową, 

powierzającą gminie zadania do realizacji. Oba te czynniki miały wpływ 

na wyznaczenie zakresu samodzielności gminy w wykonywaniu jej zadań.  

Do własnego zakresu działania gminy w latach 1866 – 1918 zaliczano 

wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym, niezastrzeżone przepisami 

prawa na rzecz innych podmiotów. To właśnie od zdolności wykonywania zadań 

własnych zależało funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. 

W szczególności do zadań gminy należały te, które mieściły się w zakresie 

użyteczności publicznej. Wykonywanie zadań własnych miało więc za przedmiot 

i cel nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 

usług powszechnie dostępnych. Z tego też powodu zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy warunkowało zakres samodzielności gminy w obszarze 

wykonywania zadań, a tym samym stanowiło o istocie samorządu gminnego.  

Omawiając temat uwarunkowań samodzielności gminy w wykonywaniu jej 

zadań należy mieć na uwadze publiczny charakter samorządu terytorialnego. 

Zagadnienie to jest szczególnie ważne wobec faktu, iż wiele zadań własnych 

wykonywanych przez gminę miało charakter uniwersalny, istotny w skali całego 

państwa, nie tylko obszaru gminy.  Nie da się bowiem zaprzeczyć, iż zadania 

samorządu, również te, które należały do własnego zakresu działania, służyły 

realizacji zadań państwa, nawet wówczas, gdy wykonywane były na terenie gminy, 

pełniąc niejako służebną rolę wobec jej mieszkańców343. Z publicznego charakteru 

gminy wynikała również i taka konsekwencja, że ta jednostka samorządu 

                                                 

342 Z. Leoński podkreśla płynność granicy pomiędzy czynnościami wywołującymi skutki prawne, 
a czynnościami nie mającymi takiego charakteru. [w:] S. Wykrętowicz (red.), op. cit., s. 156. 
343 Na ten temat, jednak w kontekście współczesności, przytaczając wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, pisze M. Kruszewska – Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 
2007, s. 122. 
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terytorialnego, będąc elementem władzy publicznej, miała siłą rzeczy wykonywać 

część zadań o charakterze socjalnym czy „interwencyjnym”, szczególnie w sferach 

niezbędnych społecznie a jednocześnie nieopłacalnych.  

Gwarancją samodzielności w realizacji zadań gminy było jej mienie, a więc 

własność i inne prawa majątkowe należące tak do gminy jak i do jej zakładów. 

Stanowiło ono konieczny warunek efektywnej realizacji zadań publicznych i było 

podstawą funkcjonowania samorządu. Własność gminy świadczyła o realności 

systemu samorządowego w państwie, o jego faktycznej pozycji ustrojowej. 

Zabezpieczała podstawowe wartości samorządu, wśród nich osobowość prawną oraz 

samodzielność w realizacji zadań nań nałożonych.  

Własność gminna i jej ochrona miały bez wątpienia szczególne znaczenie. 

W systemie decentralizacji władzy politycznej, gmina, aby móc skutecznie 

funkcjonować jako jego ogniwo, potrzebowała przecież wsparcia w postaci 

decentralizacji władzy gospodarczej. Już więc samo wyodrębnienie majątku gminy 

potwierdzało funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów 

prawa publicznego. Majątek gwarantował samodzielność i zabezpieczał 

podmiotowość gminy. Dlatego też posiadanie majątku było samo w sobie funkcją 

gminy.  

Obecnie, uwzględniając funkcję, charakter oraz przeznaczenie majątku 

gminy, dzieli się go na: majątek administracyjny, majątek gospodarczy oraz dobra 

publiczne344. Klasyfikacja ta wydaje się adekwatna do przedstawienia obrazu 

majątku gminy Nowy Sącz w latach 1866 – 1918, toteż na jej podstawie stworzyć 

można poniższą charakterystykę.  

Część majątku, którą dziś nazwano by majątkiem administracyjnym, 

obejmowała przede wszystkim te składniki mienia komunalnego, które służyły 

bezpośredniej realizacji zadań publiczno-administracyjnych w służbie publicznej. 

W tym miejscu należałoby więc wyróżnić majątek urzędów gminnych, taki jak na 

                                                 

344 Np. M. Zdyb, Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym, Lublin 1993, s. 48. M. 
Kulesza z majątku gospodarczego wyróżnia jeszcze odrębna kategorię mienia: mieszkania komunalne 
[w:] M. Kulesza, Komunalizacja zapoczątkowała przemiany gospodarcze, „Gazeta Samorządu i 
Administracji” 2005, nr 10, s. 35 
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przykład budynki, maszyny, sprzęt techniczny, oraz majątek zakładów gminnych, 

np. szpitali. W skład gminnego majątku gospodarczego z kolei wchodziły rzeczy, 

obiekty oraz urządzenia nie wykorzystywane w działalności administracyjnej gminy, 

ale takie, z których gmina czerpała dochody. Właścicielem tego majątku była gmina 

lub jej zakłady. I wreszcie w zakresie dóbr publicznych  mieściły się te składniki 

majątku, które służyć miały użytkowi publicznemu, a więc np. drogi, mosty, ulice, 

place, cmentarze.  

Majątek gminy służył realizacji zadań publicznych. Właśnie ze względu 

na ten specyficzny charakter, podlegał pewnym szczególnym zasadom. Po pierwsze, 

wszelka ruchoma i nieruchoma własność gminy i jej zakładów podlegały regularnej 

inwentaryzacji. Po drugie, ustawy samorządowe nakładały na gminy obowiązek 

utrzymywania majątku gminy i jej zakładów w całości i dobrym stanie345. Powinien 

on być tak zarządzany, aby przynosił gminie możliwie najwyższe, trwałe dochody.  

 

 

2. Samodzielność finansowa gminy 

 

Jednym z ważniejszych aspektów samodzielności gminy jest jej niezależność 

finansowa, czyli prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej. 

To oznacza z jednej strony władztwo dochodowe a więc prawo pobierania dochodów 

określonych przepisami prawa, a z drugiej -  władztwo wydatkowe, a więc prawo 

dysponowania dochodami w celu właściwego wykonywania zadań. Wyrazem 

samodzielności finansowej, obok zasady gwarantowania dochodów, jest również 

samodzielność określania metod i form działania, w tym szczególnie 

dostosowywania dochodów i wydatków do zakresu realizowanych przez gminę 

                                                 

345 Art. 66 ustawy gminnej z 1866 i art. 72 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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zadań346. Jednakże, jak twierdzi E. Chojna – Duch, samodzielności finansowej gmin 

nie można utożsamiać z autonomią finansową lub samofinansowaniem347.  

Samodzielność rozumie się jako uprawnienie do posiadania wystarczających 

środków finansowych do realizacji zadań. Jednak, co warto podkreślić, chodzi tu 

o własne środki finansowe. Cytując bowiem słowa B. Markowskiego, twórcy ustawy 

z 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych: Związki komunalne 

winny, zgodnie ze swym charakterem i przeznaczeniem, orzec swój byt finansowy 

na własnych dochodach. Utrzymywanie samorządu z funduszów Skarbu Państwa  

jest sprzeczne z zadaniem i celem samorządu348.  

Istota samorządu tkwi więc w uniezależnieniu się pod względem finansowym 

od państwa. Jednakże pamiętać należy, że prawo samodzielnego prowadzenia 

gospodarki finansowej nie ma charakteru absolutnego, nie jest równoznaczne 

z dowolnością w pobieraniu dochodów i dysponowaniu nimi przez władze gminy. 

Jako jednostka samorządu terytorialnego gmina, wykonując istotną część zadań 

administracji publicznej, działa w ramach wyznaczonych przez obowiązujący 

porządek prawny. Władztwo dochodowe i wydatkowe gminy realizowane mają być 

w ramach budżetu na podstawie ustaw i w celu wykonywania zadań publicznych. 

Tak więc gmina, będąc podmiotem publicznoprawnym, może podlegać pewnym 

ograniczeniom i ingerencji w gospodarkę finansową. Ograniczenia te jednakże 

nie mogą niweczyć istoty samodzielności finansowej wewnętrznego podmiotu 

publicznego. Inaczej samorząd gminny tylko z nazwy pozostałby samorządem349. 

Fundamentem samodzielności  finansowej gminy jest nie tylko 

wyodrębnienie majątku i gospodarki finansowej gminy z majątku państwa, 

ale również wzajemna niezależność systemu finansowego państwa i samorządu 

gminnego. Niezależność ta wspomagana jest poprzez przyznaną gminie osobowość 

prawną oraz prawo własności i inne prawa majątkowe.  

                                                 

346 Por. M. Kruszewska – Gagoś, op. cit. , s. 150. 
347 Por. E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004, s. 201-202. 
348 J. Małecki, Dochody i przychody budżetów gmin, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), 
Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno – finansowe, 
Warszawa 1996, s. 195. 
349 T. Dębowska – Romanowska [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2000, s. 8.  
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Wspomniane wyżej: władztwo dochodowe oraz władztwo wydatkowe, 

będące esencją samodzielności finansowej, charakteryzują się odmiennym zakresem 

i cechami prawnymi. W sferze dochodowej samodzielność gminy w prowadzeniu 

gospodarki finansowej przejawia się między innymi w samodzielnej ocenie 

wydajności gwarantowanych ustawowo źródeł dochodów, w pewnym stopniu 

w kreowaniu tych źródeł np. poprzez ustalanie wysokości stawek czy zwolnień 

podatkowych oraz w możliwości zwiększenia dochodów i pozyskiwania ich 

z różnych źródeł i przy pomocy różnych metod. Z kolei w zakresie samodzielności 

wydatkowej niezbędna jest swoboda wyboru kierunku i rodzaju wydatków350.  

Zakres samodzielności finansowej gmin uzależniony jest również od rodzaju  

wykonywanych zadań. W sferze zadań własnych gminy posiadają większą 

samodzielność finansową, mając możliwość regulowania wysokości wydatków 

oraz np. ustalania wydatków priorytetowych. Natomiast przy realizacji zadań 

zleconych pozbawione są tych możliwości. 

Samodzielność finansowa gminy przejawia się w prowadzeniu gospodarki 

finansowej na podstawie budżetu. To właśnie budżet stanowi, pośród innych 

aspektów, o odrębności prawnej i majątkowej gminy od państwa. Budżet gminy 

jest wyodrębnionym z całości gospodarki finansowej, samoistnym (niezależnym), 

zdecentralizowanym zasobem środków pieniężnych wykorzystanym na zadania danej 

jednostki samorządu terytorialnego351. Inaczej mówiąc, jest publicznym planem 

finansowym – rocznym planem dochodów i wydatków gminy. Biorąc pod uwagę, 

że w przypadku gminy podmiotem publicznym jest korporacja lokalnej społeczności, 

budżet stanowi plan zarządzania finansami dla dobra wspólnego w imię interesu 

zbiorowego lokalnej społeczności. 

Ustrojową podstawę do tworzenia przez gminę własnego budżetu stanowi 

wykonywanie przez samorząd części zadań publicznych w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność. Gmina dysponuje więc prawem układania 

                                                 

350 M. Jastrzębska, Kondycja finansowa a polityka finansowa jednostki samorządu terytorialnego 
(uwarunkowania i związki), „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 11, s. 29. 
351 E. Chojna – Duch, Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, „Przegląd 
Samorządowy” 2000, nr 1, s.14. 
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i wykonywania własnego budżetu jako głównego instrumentu finansowania zadań 

publicznych przypadających jej w ramach ustaw352.   

Budżet jest planem opracowanym, uchwalonym i wykonywanym w sposób 

przewidziany prawem. Obecnie jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, która 

stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym. Zawiera 

również plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów 

własnych jednostek budżetowych.  

W Nowym Sączu w omawianym okresie przygotowywano osobne budżety 

dla miasta oraz niektórych jego zakładów: szpitala powszechnego oraz szpitali 

ubogich. Budżety te gminy opracowywane były przez naczelnika gminy 

(burmistrza), a od 1889 r. przez magistrat na każdy następny rok administracyjny. 

Naczelnik przedkładał projekty budżetów radzie miejskiej, a ta miała obowiązek 

uchwalić je najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku. W praktyce terminy te 

były często naruszane, rada nieraz obradowała nad budżetem na kilku posiedzeniach, 

uchwalając osobno poszczególne jego części. Budżet uchwalano bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu rady. 

W prowadzeniu gospodarki finansowej obowiązywała naczelnika gminy, 

potem magistrat dyscyplina budżetowa. Wydatki przekraczające założenia przyjęte 

w budżecie wymagały akceptacji rady miejskiej.  W sytuacjach nagłych, kiedy  nie 

można było uzyskać wspomnianej zgody rady, naczelnik (na mocy ustawy gminnej 

dla miast z 1889 r.- magistrat) mógł podjąć decyzję o sfinansowaniu niezbędnego 

wydatku, jednakże musiał uzyskać akceptację organu stanowiącego w terminie 

do ośmiu dni353. 

Rozliczenie przychodów i wydatków tak gminy oraz zakładów gminnych 

naczelnik (magistrat) przedkładał radzie do rozpoznania i zatwierdzenia w terminie 

dwóch miesięcy po zakończeniu roku. Przynajmniej dwa tygodnie wcześniej, jak 

stanowiły ustawy gminne, miało być ono wyłożone członkom gminy do wglądu. 

                                                 

352 A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz., 
Warszawa 1999, s. 337-338. 
353 Art. 71 ustawy gminnej z 1866 r.  
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Rada, przy rozpoznawaniu rozliczenia, o którym mowa, brała pod uwagę ewentualne 

spostrzeżenia członków gminy co do jego zawartości. 

Samodzielność wydatkowa gmin przejawia się w samodzielnym regulowaniu 

wydatków - w sposobie ich kreowania  i kształtowania. Kształtując swoje wydatki 

gmina porusza się w granicach wytyczonych przepisami prawa. Dodatkowo 

na politykę wydatkową gminy wpływać może społeczność lokalna, a dokładnie 

poziom zaspokojenia określonych potrzeb mieszkańców gminy.  

Kwestia samodzielności finansowej gminy w kontekście samodzielności 

wydatkowej bezpośrednio łączy się z problemem równowagi między kosztami 

a przychodami gminy. Problem ten ma odmienny charakter w zależności od rodzaju 

zadań wykonywanych przez gminę. W ramach zakresu zadań własnych gmina 

dysponuje większą swobodą w kreowaniu polityki wydatkowej (oczywiście 

poruszając się w granicach obowiązującego prawa), samodzielnie dążąc do stanu 

równowagi kosztów i przychodów. Można rzec, że to właśnie umiejętność 

utrzymania tejże równowagi, dopasowania wydatków do poziomu dochodów, bez 

szkody dla społeczności lokalnej i zaspokojenia jej potrzeb, jest przejawem 

samodzielności wydatkowej gminy w zakresie zadań własnych. 

Inny wymiar ma samodzielność wydatkowa w sferze wykonywania zadań 

zleconych. W tym przypadku poziom samodzielności zależy od państwa jako 

podmiotu nakładającego na gminę obowiązek realizacji zadania. Państwo przekazuje 

gminie środki na realizację zadania zleconego, a więc to ono, mając na uwadze istotę 

samorządu terytorialnego, dążyć ma do przestrzegania zasady adekwatności. 

Złamanie tej zasady prowadzi do naruszenia podmiotowości publicznoprawnej 

gminy, gdyż nie ma ona możliwości realizacji przypisanych jej zadań. 

Ustawy krajowe samorządowe z 1866 i 1889 r. odnosiły się tylko do zadań 

własnych gminy, określając je mianem wydatków na cele gminne. W ustawach nie 

ma wytycznych co do prowadzenia polityki wydatkowej. Mowa jest jedynie o tym, 

że gmina ponosi tylko wydatki dotyczące spraw całej wspólnoty gminnej. Wydatki 

dotyczące tylko interesu pojedynczych miejscowości, części gminy, klas 

mieszkańców lub pojedynczych posiadaczy gruntu, domu, ponoszone były przez 
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same strony zainteresowane. W sprawach z zakresu zadań zleconych przepisy 

gminne odsyłały natomiast do odpowiednich ustaw. 

Kwestia materialnego zabezpieczenia realizacji zadań samorządu 

terytorialnego jest jednym z podstawowych czynników określających istotę 

samorządu354 a analiza źródeł zasobów pieniężnych oraz sposobów ich pozyskiwania 

jest głównym kryterium określenia stopnia samodzielności finansowej gminy. 

Zgodnie z poglądami przedstawicieli literatury niemieckiej i szwajcarskiej, 

bez majątku i stałych dochodów nie ma samorządu – samorząd pozbawiony 

materialnego zabezpieczenia, jest martwą instytucją355. 

Jednym z bardziej stabilnych źródeł dochodów gminy jest mienie komunalne. 

Gminy mają prawo pobierania pożytków z mienia komunalnego, z zastrzeżeniem 

jednak, że mają  je przeznaczać na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 

Własność komunalna została bowiem przekazana gminom z przeznaczeniem na cele 

publiczne, a nie na własny, dowolny użytek. To rodzi jeszcze inną konsekwencję. 

Otóż, skoro gmina została wyposażona w majątek celem realizacji zadań 

publicznych, to wszelkie działania związane z jego wykorzystaniem kwalifikują się 

do publicznoprawnego obszaru działalności gminy, mimo, iż mają charakter 

cywilnoprawny. Z kolei publicznoprawny charakter majątku gminy uzasadnia 

nakładanie ograniczeń w dysponowaniu nim, a co za tym idzie, również 

w uzyskiwaniu z niego korzyści. 

W latach 1866 – 1918 gmina Nowy Sącz posiadała majątek ruchomy 

i nieruchomy. Majątek ten musiał być uwidoczniony w prowadzonym regularnie 

inwentarzu, dostępnym dla wszystkich członków gminy. Ustawy gminne stanowiły, 

iż majątek i dobro gminy i jej zakładów mają być utrzymywane w całości 

i w dobrym stanie. Majątek miał być tak administrowany, aby przynosił największy 

możliwy stały dochód. Nadwyżki roczne, jak stanowiły przepisy, miały być 

wykorzystane do pokrycia potrzeb w następnym roku. Gdyby jednak nie zachodziła 

                                                 

354 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Warszawa 2001, s.21. 
355 Za: M. Kruszewska – Gagoś, op. cit., s. 166. 
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taka potrzeba, należało je ulokować pożytecznie i do majątku zakładowego 

przyłączyć356. 

W epoce autonomicznej gmina Nowy Sącz była właścicielem folwarków 

w Żeleźnikowej, Paszynie i Falkowej. Folwarki, obok terenów uprawnych i leśnych 

obejmowały również budynki gospodarcze oraz karczmy propinacyjne.  Mniejsze, 

aczkolwiek liczne grunty będące własnością miasta znajdowały się w jego obrębie. 

Wśród nich wymieć należy choćby Tłoki, Radzieckie, Stawisko czy Wygon. 

Własnymi terenami dysponowały również niektóre zakłady gminne, jak np. szpital 

ubogich. Korzyści z gruntów, które nie podlegały istotnym zmianom w okresie 

objętym tematem niniejszej pracy, stanowiły jeden z ważniejszych składników 

przychodów miasta357. 

Przepisy nakładały na gminę obowiązek utrzymywania posiadanego majątku 

w dobrym stanie i gospodarowania nim w możliwie najbardziej dochodowy sposób. 

W tym celu, do zawiadywania dobrami, budynkami i posiadłościami miejskimi358, 

nowosądecka rada miejska spośród swych członków powoływała sekcje (komisje) 

gospodarcze. Gmina zarządzała swym majątkiem na własny rachunek.  Rada mogła 

więc przekazać mienie gminne w użytkowanie członkom gminy, pobierając 

za to opłaty. W Nowym Sączu rozwiązanie takie było bardzo powszechne. W drodze 

licytacji przekazywano konkretnym osobom w dzierżawę określone składniki 

majątku nieruchomego gminy: grunty orne i leśne, folwarki oraz istniejące już 

przedsiębiorstwa: młyn, browar miejski itp. Folwarki i wszystkie grunty gmina 

dzierżawiła z reguły na kilka lat. 

Dzierżawiono również młyn, tracz miejski oraz browar. Jednakże te składniki 

majątku gminy przysparzały jej wiele kłopotów. Pojawiały się problemy 

z regularnym opłacaniem czynszów dzierżawnych, z brakiem dbałości dzierżawców 

o powierzone im mienie, czego konsekwencją było np. niszczenie narzędzi 

i stopniowe pogarszanie się stanu tych obiektów. Te czynniki, jak również niska 

                                                 

356 Art. 73 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
357 Por. J. Dybiec, Skarbowość i budownictwo komunalne, [w:] F. Kiryk, S. Płaza (red.), Dzieje…, t. II, 
s. 199 i nast. 
358 W takim celu w ramach nowo wybranej rady w dniu 29 stycznia 1880 r. powołano sekcję 
gospodarczą złożoną z 6 członków, APNS, sygn. MNS, 235 s. 6-18 oraz sygn. MNS 227 s. 5-19.  
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rentowność spowodowały, że w 1874 r. sprzedano tracz i młyn, w 1894 r. zaś 

sprzedano browar.  

Znaczne korzyści finansowe miasto czerpało z lasów miejskich w Paszynie, 

Żeleźnikowej i Falkowej oraz z uprawy wikliny na brzegach Dunajca. I o ile wiklina 

była niewielkim, za to pewnym źródłem dochodów, o tyle drewno dawało miastu 

pokaźny zarobek. Z tego powodu w okresie autonomicznym z roku na rok 

prowadzono wyrąb lasów na coraz większą skalę, a pozyskane z tego tytułu środki 

służyły do finansowania inwestycji miejskich. 

Obok korzyści z majątku, Nowy Sącz czerpał dochody z posiadanych praw. 

Najważniejszym z nich była propinacja, czyli wyłączne prawo do sprzedaży napojów 

alkoholowych, którym miasto dysponowało nie tylko na swoim terenie, ale również 

na obszarze swoich dóbr. W drodze licytacji wydzierżawiano na okres trzech lat 

osobno prawo sprzedaży piwa i sprawo sprzedaży wódki i miodu. Dochody z tego 

tytułu były pokaźne, w 1868 r. wynosiły aż 52 % wszystkich dochodów miejskich359. 

Wśród dochodów z posiadanych praw, obok tych czerpanych z propinacji, 

nowosądecką kasę zasilały również opłaty za rybołówstwo i polowania oraz taksy 

za miary i wagi. Znaczniejsze dochody przynosiła dzierżawa prawa poboru 

targowego, które opłacali kupcy wjeżdżający do miasta i sprzedający tu swoje 

towary. Do kasy miejskiej wpływały również dochody z poboru placowego 

i straganowego, a od 1874 r. również z poboru tzw. kopytkowego360.  

Miasto czerpało również dochody z tytułu wykonywania czynności 

administracyjnych oraz świadczenia usług komunalnych. Do budżetu Nowego Sącza 

rokrocznie wpływały opłaty za przyznanie prawa przynależności do gminy, 

za kontrole weterynaryjne czy za używanie rzeźni. Po koniec okresu autonomicznego 

miasto pobierało opłaty za wodociągi, kanalizację oraz wpływy z elektrowni361. 

Do szczególnie ważnych w kontekście materialnego zabezpieczenia realizacji 

zadań gminy zaliczyć należy władztwo podatkowe. Owo władztwo podatkowe 

                                                 

359 J. Kleczyński, Stosunki propinacyjne w Galicji, „Wiadomości Statystyczne”, r. 2, 1876 r. 
360 Prawo poboru kopytkowego przyznał miastu Nowy Sącz Sejm Krajowy w 1872 r., jednak udało 
się go wprowadzić dopiero dwa lata później. 
361 Na ten temat pisze J. Dybiec, op.cit, s. 206. 
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w ograniczonym zakresie zostało wraz z częścią władzy publicznej przekazane 

gminie przez państwo362. Za podziałem zadań między państwo i samorząd musiał iść 

bowiem podział instrumentów finansowych służących ich realizacji363. 

Ustawy krajowe samorządowe nie wyodrębniały źródła finansowania zadań 

własnych od źródeł finansowania zadań zleconych. Wszystkie zadania potraktowano 

wspólnie  jako wydatki na cele gminne364. W pierwszej kolejności mały być one 

pokrywane z dochodów własnych gminy. W przypadku, gdy dochody własne gminy 

nie wystarczały na pokrycie wszystkich wydatków gmina, a dokładnie rada gminna, 

miała możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy z kilku źródeł.  

Po pierwsze mogła nakładać dodatki do podatków bezpośrednich 

lub do podatku konsumpcyjnego. W takim przypadku dodatki do podatków 

bezpośrednich musiały zostać nałożone w takiej samej wysokości na wszystkie 

pobierane w gminie podatki bezpośrednie. Gminy miały swobodę nakładania 

dodatków do podatków bezpośrednich tylko do pewnej wysokości. Otóż dodatki 

przekraczające 10% podatków bezpośrednich musiały zostać zaakceptowane 

przez radę powiatową365, natomiast przekraczające 25% mogły być nakładane tylko 

w drodze ustawy krajowej. Zmiany takich rozwiązań wprowadzono w 1889 r. 

Ustawa gminna dla miast stanowiła, że zgody rady powiatowej wymagało nałożenie 

dodatków w wysokości 20-50% podatków bezpośrednich. Natomiast dodatki 

mieszczące się w przedziale 50-100% należnego podatku musiały uzyskać 

zezwolenie wydziału krajowego za zgodą namiestnictwa. Gdyby organy te 

do najbliższej sesji sejmu krajowego nie uzgodniły swego stanowiska co do  wniosku 

gminy o ustanowienie dodatków do podatków, decyzję taka wydawał sejm krajowy 

w formie uchwały. Zezwolenia takiego udzielano najwyżej na 5 lat.  

                                                 

362 A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 177. 
363 E. Kornberger – Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 16. 
364 Art. 72 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 79 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
365 To samo tyczyło się dodatków przekraczających 5%, w przypadku gdy przynajmniej jeden 
z radnych bez wyboru wniósł żądanie takiej akceptacji: albo do rady gminnej (na tym samym 
posiedzeniu, na którym uchwalono dodatek) albo do naczelnika gminy (najpóźniej w 8 dni od tego 
posiedzenia). Przepis ten dotyczył tylko gmin wiejskich, ponieważ tylko w radach gminnych 
wiejskich mogli zasiadać radni bez wyboru.  
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Dodatkami do podatków konsumpcyjnych gminy mogły obciążać tylko 

konsumpcję w obrębie gminy. Nie dotyczyło to więc ani produkcji, ani handlu. 

Podobnie jak w przypadku dodatków do podatków bezpośrednich, krajowe ustawy 

samorządowe ustanawiały ograniczenia w swobodnym regulowaniu ich wysokości. 

I tak, zgoda rady powiatowej wymagana była w przypadku nałożenia dodatku 

przekraczającego 20% podatku konsumpcyjnego, a nałożenie dodatków 

przekraczających 50% możliwe było tylko na podstawie ustawy krajowej. Od 1889 r. 

maksymalną ustalaną przez gminy wysokość dodatków do podatku konsumpcyjnego 

oraz możliwości jej przekroczenia uregulowano analogicznie do dodatków 

do podatków bezpośrednich.  

Praktyka nakładania dodatków do podatków bezpośrednich i do podatku 

konsumpcyjnego była powszechna. Doprowadziło to do sytuacji, że finanse gminy 

oparto w dużej mierze na dodatkach do podatków państwowych, czyli powiązano 

ściśle system podatkowy gminny z systemem podatkowym państwowym 

i uzależniono od tego ostatniego. Tak też było w Nowym Sączu. Dochody własne 

gminy miejskiej zazwyczaj nie wystarczały na pokrycie planowanych wydatków, 

dlatego na etapie planowania budżetu miasta, rokrocznie uchwalano dodatki 

do podatków bezpośrednich i do podatku od konsumpcji mięsa i wina. W zależności 

od potrzeb nowosądecka rada miejska ustalała wysokość dodatków na różnym 

poziomie. Dodatek gminny do podatków bezpośrednich wynosił najczęściej 10%, 

w niektórych latach obniżano go do 9% ( np. w 1887 i 1889 r.), czy do 7% 

(w 1871 r.), w niektórych ustalano zaś nawet na 15% (1898, 1900, 1901 r.). Zdarzało 

się, że rada gminna regulując wysokość dodatku do podatków bezpośrednich ustalała 

cel, na jaki przeznaczone miały być te pieniądze, najczęściej wskazywano tu  

finansowanie szkolnictwa ludowego, leżącego w gestii gminy. Dużo wyższe były 

dodatki do podatku konsumpcyjnego. Kształtowały się one w granicach 25% - 50%, 

przy czym zwykle dodatki do podatku od konsumpcji mięsa były o wiele niższe 

niż dodatki od konsumpcji wina366. 

                                                 

366 Np. w 1876 i 1877 r. dodatek do podatku od konsumpcji  mięsa wynosił 30%, natomiast dodatek 
do konsumpcji wina - 50%, w latach 1878-1880 wysokość dodatków wyniosła analogicznie: 40% 
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Dodatkowym możliwym źródłem finansowania wydatków gminy były inne 

opłaty, nie należące do kategorii dodatków do podatków bezpośrednich 

i konsumpcyjnych, jednakże ci wprowadzenie oraz podwyższenie wymagało ustawy 

krajowej.   

W sytuacji braku środków gmina miała również prawo wymagać 

świadczenia na jej rzecz posług i robót. Ich formy oraz ich dzienne ceny ustalane 

miały być uchwałą rady gminnej, corocznie na następujący rok obrachunkowy. 

Można je było wykonać osobiście, przez zastępców lub też wykupić się od nich, 

wpłacając do kasy gminy równowartość robót ustaloną przez radę. 

Z obowiązku płacenia dodatków do podatków bezpośrednich 

oraz ze świadczenia posług i robót na rzecz gminy zwolnieni zostali: urzędnicy 

i słudzy c. k. Dworu, Państwa, kraju, gminy, zakładów krajowych i gminnych, 

nauczyciele publiczni, wojskowi, jako też wdowy i sieroty tych osób, co do ich płac 

służbowych i pochodzących ze stosunku służbowego pensji, prowizji, zapomóg 

i innych poborów oraz pasterze dusz367. 

Kasę miejską wedle przepisów ustawy zasilały również kary pieniężne 

nakładane na mieszkańców gminy. W ramach obowiązujących ustaw rada mogła, 

na wniosek magistratu, wydawać przepisy prawne w zakresie  policji miejscowej, 

których przekroczenie zagrożone było karą do 15 zł, a od 1889 r. do 50 zł. Orzekanie 

kar za przekroczenie tych przepisów należało do zadań naczelnika gminy 

(burmistrza). Środki pieniężne pochodzące z kar mogły być przeznaczone tylko 

i wyłącznie na pomoc społeczną i zgodnie z ustawami wpływały do kasy miejskiej 

na fundusz ubogich gminy. Nakładanie kar policyjnych było w Nowym Sączu 

bardzo powszechne, o czym świadczą liczne odwołania od decyzji burmistrza 

kierowane do rady miasta. Najczęściej orzekano kary za nieprzestrzeganie 

miejscowych przepisów w zakresie spraw budowlanych i bezpieczeństwa 

sanitarnego oraz regulacji dotyczących działalności gospodarczej mieszkańców, np. 

                                                                                                                                          

i 50%, zaś w 1899 r. 25% i 50%. Czasem dodatki te ustalano w równej wysokości: 30% bądź 50%. 
Trudno w ustaleniach tych doszukać się jakiejś reguły. 
367 Art. 83 ustawy gminnej z 1866 r. i art. 89 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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za wykonywanie jakiejś działalności bez wymaganej koncesji, bądź zgody rady 

miejskiej. 

 

 

3. Nadzór nad samorządem gminnym 

 

 Zakres samodzielności gminy wyznacza w głównej mierze nadzór 

państwowy368. Jak podkreślał J. Staryszak, samorząd sprawowany jest przez 

podmioty wyodrębnione od państwa, przez co w wykonywaniu administracji 

publicznej podlegają one jego nadzorowi369. Jako korporacje prawa publicznego 

sprawują one władztwo administracyjne, będące przejawem władztwa publicznego 

przypisanego państwu. Pełnią zatem funkcje władcze na swoim terytorium, które 

jest de facto częścią terytorium państwowego370. Gminy nie są więc całkowicie 

samodzielne w swych działaniach, mimo, że wykonują je w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność.   

Nadzór ogólnie definiuje się jako obowiązek podejmowania  czynności 

przez określony podmiot (organ nadzoru) w stosunku do innego podmiotu 

(nadzorowanej jednostki organizacyjnej), w wyniku których dokonuje się 

sprawdzenia zgodności zachowań badanej jednostki organizacyjnej z określonymi 

wzorcami i spowodowania usunięcia stwierdzonych rozbieżności przez odpowiednie 

rozstrzygnięcia nadzorcze za pomocą władczych środków oddziaływania371. 

Oczywiście, w tym miejscu chodzi nadzór oznaczający relacje zachodzące między 

                                                 

368 Na ten temat szerzej pisze P. Rączka [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, op. cit., s. 297.  
369 J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, „Prace seminarium prawa 
administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1, Warszawa 1931, s. 25. 
370 M. Kruszewska – Gagoś, op. cit., s. 187 
371 M. Jastrzębska, Nowy model samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1-2, 
s. 26.  
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organami władzy wykonującymi funkcje publiczne, a nie o nadzór regulowany 

przez prawo materialne372.  

Z nadzorem bardzo często łączone jest pojęcie kontroli. Utożsamianie jednak 

ze sobą tych pojęć jest mylne, ponieważ istnieje między nimi zasadnicza różnica. 

Pod względem zakresu kompetencji nadzór jest szerszy od kontroli. Mianowicie, 

istota kontroli sprowadza się do czynności ustalania stanu istniejącego, 

porównywania go z odpowiednimi wzorcami, dokonywania oceny i formułowania 

wniosków pokontrolnych373. Organ kontrolujący, w przeciwieństwie do organu 

pełniącego nadzór, nie posiada więc prawa zastosowania środków władczych 

w sferze oddziaływania na podmiot kontrolowany. Usunięcie ujawnionych w wyniku 

kontroli nieprawidłowości następuje w drodze określonych procedur. 

Poglądy na istotę nadzoru przybierają dwutorowy bieg. Zwolennicy 

pierwszego kierunku wiążą nadzór z problematyką samodzielności podmiotów 

wykonujących administrację publiczną. Tak też kładą nacisk na kwestię 

decentralizacji, traktując nadzór jako element rozróżniający struktury 

administracyjne na scentralizowane i zdecentralizowane. Instytucja nadzoru 

jest dla zwolenników omawianego poglądu formą gwarantującą utrzymanie 

wzajemnych relacji między oboma strukturami we względnej równowadze 

przy jednoczesnym zapewnieniu strukturom zdecentralizowanym należnej im dozy 

samodzielności. Celem nadzoru jest tu więc kwestia samodzielności podmiotów 

kontrolowanych. Drugi kierunek, uznający za istotę nadzoru uzgadnianie 

działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością administracji 

państwowej, koncentruje się na relacji zwierzchnictwa i podporządkowania między 

podmiotami spełniającymi funkcje administracji publicznej. Reprezentanci tego 

poglądu główny nacisk kładą na uzgadnianie przez instytucję nadzoru  rozbieżnych 

interesów podmiotów sprawujących funkcje administracyjne. Z tego punktu 

                                                 

372 W. Kisiel, op. cit., s. 290. 
373 Por. K. Byjoch, J. Sulimierski, J. P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, 
Warszawa 2000 s. 151. 



 207 

widzenia nadzór jest traktowany jako instrument państwowy sterowania lokalnymi 

jednostkami administracyjnymi374.   

Jeśli chodzi o funkcje nadzoru to są one pochodną jego celów. W literaturze 

wyodrębnia się dwie generalne funkcje nadzoru: funkcję strzeżenia prawa 

oraz funkcję ochronną i wspierającą. Funkcja pierwsza wynika z przepisów prawa, 

istotą nadzoru jest bowiem strzeżenie legalności postępowania organów gminy. Jej 

źródłem są powiązania gmin z porządkiem państwowym. Funkcja ta powinna być 

wykorzystywana w celu obrony interesów ogólnopaństwowych w obliczu 

partykularnych interesów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Natomiast funkcja ochronna i wspierająca rozszerza pojęcie nadzoru o tzw. nadzór 

prewencyjny. Otóż funkcja ta może dotyczyć dwóch aspektów. Pierwszy sprowadza 

się do obowiązku nałożonego na organy nadzoru państwowego doradzania 

i opiekowania się gminami w trakcie wykonywania zadań publicznych. Uważa się, 

iż nacisk nadzoru państwowego położony być powinien na fachowe i prawne 

doradztwo, koordynację i łagodzenie sytuacji konfliktowych. Z tego punktu widzenia 

doradztwo jawi się jako najłagodniejszy środek nadzoru. Natomiast drugi aspekt 

funkcji ochronnej i wspierającej, również bardzo istotny, dotyczy ochrony gminy 

przed nieuzasadnionymi żądaniami organów nadzoru specjalnego, czy też osób 

trzecich375. 

Krajowe ustawy samorządowe okresu autonomicznego w Galicji 

przewidywały liczne środki nadzoru wobec gmin. Wobec spotykanej w literaturze 

różnorodności w sposobie klasyfikowania tych środków376, w niniejszej pracy 

przyjęto podział ustawowych środków nadzorczych na: kontrolne, korygujące 

i środki wobec organów gminnych. Środki kontrolne wyróżniono jako te, których 

celem powinno być uzyskanie informacji na temat ewentualnych naruszeń prawa. 

Wiedza ta służyć ma organom nadzoru do oceny, czy działalność organów danej 

jednostki samorządu terytorialnego daje podstawę do zastosowania środków 

                                                 

374 Por. Z. Dolnicki, op. cit., s. 253 i nast. 
375 Ibidem, s. 255 – 257. 
376 Por. np. klasyfikacje środków nadzoru [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, op. cit., 
s. 305 i nast., B. Dolnicki, op. cit., s. 270 i nast., W. Kisiel, op. cit., s. 232 – 271, Z. Leoński, op. cit., 
s.190. 
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nadzorczych o charakterze korygującym. Środki korygujące, mające na celu 

przywrócenie zgodności działania organów samorządu z przepisami prawa, 

umożliwiają  z kolei władczą ingerencję w działania organów samorządu 

terytorialnego. Obok kompetencji, przysługujących nadzorowi wobec czynności 

wykonywanych przez organy samorządu, nadzór wykonywany jest również wobec 

osób zajmujących stanowiska w tychże organach, z tego powodu wyróżnia się go 

jako kategorię środków personalnych, choć stosowanie terminu „nadzór wobec 

organów samorządowych” wydaje się bardziej celowe. 

W latach 1866 – 1918 w Galicji nadzór nad organami samorządu 

wykonywany był przez organy administracji ogólnej, organy samorządowe 

wyższych stopni oraz organy autonomii krajowej. Jak podkreśla K. Grzybowski, 

konsekwencją podziału zakresu działania gminy na własny i poruczony zawartego 

już w gminnej ustawie państwowej z 1862 r. było założenie, iż nad zakresem 

własnym sprawować miał nadzór samorząd wyższego stopnia, a więc wydziały 

powiatowe oraz wydział krajowy, nad zakresem poruczonym zaś aparat administracji 

rządowej. Aparat administracji rządowej sprawować miał kontrolę legalności, bez 

względu na to, czy sprawa należała do własnego czy poruczonego zakresu działania 

samorządu. Jednocześnie jednak wyższe jednostki samorządu posiadały uprawnienie 

do kontroli jednostek niższych we własnym zakresie działania, zarówno 

pod względem legalności, jak i celowości działania. Tak więc to samo zarządzenie 

gminy w sprawach własnego zakresu podlegało z jednej strony kontroli aparatu 

administracji rządowej z punktu widzenia legalności, oraz jednocześnie z drugiej 

strony kontroli jednostek samorządu wyższego stopnia z punktu widzenia zarówno 

legalności, jak i celowości377. 

Na podstawie przepisów ustawodawstwa samorządowego tego okresu nadzór 

nad gminą pełniły rada powiatowa i wydział powiatowy jako organy samorządowe 

wyższego stopnia. Działania nadzorcze rady powiatowej skoncentrowane były 

w głównej mierze na sferze gospodarki gminnej, a w szczególności na kwestii 

zarządzania majątkiem gminy i jej zakładów, natomiast wydział rozstrzygał rekursy 

                                                 

377 K. Grzybowski, Galicja …, s. 257. 
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przeciw uchwałom rady gminy w sprawach należących do własnego zakresu zadań 

oraz wykonywał władzę dyscyplinarną wobec członków zwierzchności gminnej 

i magistratu w przypadkach niewłaściwego wykonywania przez nich obowiązków 

w sprawach należących do własnego zakresu działania gminy. 

Najpoważniejszymi środkami władczymi wobec gmin dysponowały organy 

rządowe: starosta powiatowy oraz namiestnik, którym przysługiwało prawo nadzoru 

nad gminami w tym kierunku, aby takowe swego zakresu działania nie przekraczały 

i nie działały wbrew ustawom. Starosta powiatowy, jako najniższe ogniwo 

administracji rządowej, wkraczał w sytuacjach naruszenia prawa przez organy 

gminy, wykonywał też władze dyscyplinarną wobec członków zwierzchności 

gminnej i magistratu przekraczających lub zaniedbujących swe obowiązki w zakresie 

zadań zleconych. Namiestnik natomiast, będący reprezentantem cesarza w terenie 

oraz szefem administracji rządowej w kraju378, dysponował prawem rozwiązania 

reprezentacji gminnej, a więc zarówno organy stanowiące, jak i wykonawcze 

samorządu gminnego. 

Uprawnienia w zakresie stosowania środków nadzoru wobec organów gminy 

przysługiwały również sejmowi krajowemu. Organ ten nie był wprost w ustawach 

wskazany jako organ nadzorczy, jednakże przepisy wskazywały tryb stanowienia 

uchwał rady gminy, które wymagały przyzwolenia sejmu379. Uchwały takie były 

najpierw przedkładane radzie powiatowej, która wraz ze swoim zdaniem miała 

obowiązek za pośrednictwem wydziału krajowego przekazać je sejmowi krajowemu. 

Jeśli chodzi o środki nadzoru nad gminą, w pierwszej kolejności należy 

wymienić środki o charakterze kontrolnym. Ustawy gminne gwarantowały 

politycznej władzy powiatowej, a więc staroście, prawo żądania informacji na temat 

funkcjonowania organów gminy oraz  na temat rozstrzygnięć przez nie 

podejmowanych. W tym celu starosta mógł polecić radzie gminnej przedłożenie 

uchwał przez nią stanowionych oraz złożenie potrzebnych wyjaśnień. Zakres 

                                                 

378 J. Malec, D. Malec op. cit., s. 125. 
379 Art. 100 ustawy gminnej z 1866 r. 
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obowiązku informacyjnego został więc sformułowany bardzo szeroko, w zasadzie 

bez granic przedmiotowych.  

Uprawnienia nadzorcze o charakterze informacyjnym w zakresie gospodarki 

gminnej posiadał wydział krajowy. Przedkładane mu były inwentarz, budżety 

oraz zamknięcia rachunkowe funduszu miejskiego oraz funduszy zakładów 

gminnych. Na podstawie posiadanych informacji wydział krajowy mógł decydować 

o zastosowaniu środków o charakterze korygującym. I tak np. 30 kwietnia 1908 r., 

na podstawie rekstryptu wydziału krajowego, nowosądecka rada miejska musiała 

sprostować budżet na rok 1908380.  

Szczegółowe uregulowania odnoszące się do obowiązku informowania 

organów nadzorczych o czynnościach organów gminy znajdowały się natomiast 

w ordynacji wyborczej dla gmin. Według jej przepisów naczelnik gminy miał 

obowiązek zawiadomienia starosty o terminie rozpoczęcia  wyborów do rady gminy 

z oznaczeniem miejsc, dni i godzin, w których miało zebrać się każde koło wyborcze 

oraz o dniu i godzinie wyboru zwierzchności gminnej (magistratu)381. Naczelnik 

gminy powinien również zawiadomić starostę o dniu i godzinie wyboru. Kolejnym 

obowiązkiem był obowiązek poinformowania starosty oraz wydziału powiatowego 

o wyniku wyborów zwierzchności gminnej. 

Do środków o charakterze kontrolnym zaliczyć też należy prawo obecności 

i uczestnictwa w niektórych czynnościach wykonywanych przez organy 

samorządowe. Prawem tym dysponował starosta, choć mógł je również wykonywać 

przez swego delegata. Uprawniony organ nadzoru mógł być obecny 

na posiedzeniach rady gminy, posiadał również prawo głosu, jednak tylko w sytuacji, 

gdyby wg jego oceny rada zamierzała naruszyć ustawy lub przekroczyć swój zakres 

działania. Dokumenty archiwalne świadczą, że obecność na posiedzeniach  rady 

miejskiej Nowego Sącza była stosunkowo często przedsiębranym środkiem nadzoru. 

Uczestniczył w nich sam starosta (na przykład Władysław Jarosz na posiedzeniu 

w dniu 3 sierpnia 1899 r.), bądź jego przedstawiciel - komisarz powiatowy (akta 

                                                 

380 APNS, sygn.: MNS 231, s. 372-391; MNS 239, s. 357-361.  
381 Odpowiednio art. 17 i 34 ordynacji wyborczej z 1866 r. 
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odnotowują obecność Juliusz Łempickiego na posiedzeniach rady w dniach 

21 października 1896 r., czy też 16 lutego 1897 r.). O stosowaniu tego środka 

nadzoru decydowała materia, jaka była przedmiotem obrad i podejmowanych przez 

radę rozstrzygnięć. Starosta lub jego przedstawiciel uczestniczył w posiedzeniach, 

na których podejmowano kwestie sporne, rodzące silne konflikty lub gdy na 

przykład przeprowadzano wybory na członków rady powiatowej. W niektórych 

jednakże przypadkach trudno znaleźć uzasadnienie dla obecności organu nadzoru. 

Starosta, bądź osoba przez niego upoważniona, miał również prawo 

dla czuwania nad zachowaniem ustawy i utrzymania spokoju i porządku 

uczestniczyć w wyborach rady gminy oraz zwierzchności gminnej (magistratu). 

Takie sytuacje zdarzały się często, szczególnie w przypadkach wyborów, które 

rodziły pewne kontrowersje. I tak na przykład w dniu 16 lutego 1897 r., kiedy po raz 

kolejny próbowano doprowadzić do ostatecznego skompletowania rady miejskiej, 

uczestniczył Juliusz Łempicki, komisarz powiatowy.  

Środkiem nadzorczym o charakterze korygującym wymienionym w pierwszej 

kolejności w ustawach gminnych okresu omawianego w niniejszej pracy było 

zatwierdzenie. Ustawodawstwo zdaje się w tym zakresie stosować wymiennie wiele 

innych sformułowań: przyzwolenie, zezwolenie, dozwolenie. Ustawodawca nie 

określił bliżej zakresu znaczeniowego użytych pojęć, niemniej używał ich w tym 

samym kontekście. Najważniejszą ich cechą wspólną było to, iż wszystkie 

wywoływały skutki prawne o charakterze materialnym, bowiem ich brak powodował 

nieważność rozstrzygnięcia organu gminy. 

Zatwierdzenia przez radę powiatową, będącego warunkiem sine qua non 

dla ich ważności wymagały uchwały  rady gminnej w sprawach: 

- łączenia się gmin należących do tego samego powiatu (na mocy ustawy 

gminnej z 1866 r.) 
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- zmiany granic gminy, jednakże tylko za uprzednim świadczeniem 

namiestnika, iż przeciw temu ze względów publicznych nie ma nic 

do zarzucenia382; 

- nałożenia dodatków do podatków  w wysokości przekraczającej 10% 

podatków bezpośrednich oraz 20% od podatków konsumpcyjnych. 

Na mocy ustawy gminnej dla miast zatwierdzenia wymagały uchwały 

nakładające dodatki do podatków bezpośrednich lub konsumpcyjnych 

w wysokości 20 – 50%; 

- ustalenia dodatków od podatków bezpośrednich wg różnych stawek 

(do 1889 r.); 

- zbycia, zamiany, przekształcania, zastawiania lub stałego obciążania 

składników majątku gminy i jej zakładów; 

- zaciągania pożyczek lub przyjmowania zobowiązań o wartości 

przewyższającej roczne dochody gminy, względnie zakładów gminnych; 

- wydatków związanych z nabyciem mienia lub realizacją przedsięwzięć 

nie należących do zwykłego zarządu, o ile dla ich pokrycia istnieje 

potrzeba zaciągnięcia pożyczki lub obciążenia gminy rozkładami 

- przekazania majątku gminy w dzierżawę na okres ponad 12 lat (na mocy 

ustawy gminnej dla miast na okres ponad 6 lat) lub przekazania go 

w dzierżawę w drodze innej niż przez licytację publiczną (przetarg 

publiczny). 

- obniżenia w całości lub w części czynszu z najmu lub dzierżawy (przepis 

wprowadzony ustawa gminną dla miast). 

Zatwierdzenia wymagały również umowy rady gminy z inną gminą 

w sprawie dobrowolnego wspólnego zawiadywania sprawami. Ustawy gminne 

przewidywały dwa tryby łączenia się gmin celem wspólnego wykonywania zadań 

publicznych: dobrowolne łączenie, omówione powyżej, oraz tzw. konieczne 

połączenie, następujące w przypadku braku środków do realizacji zadań 

                                                 

382 Art. 4 ustawy gminnej z 1866 r. 
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poruczonych. Połączenie takie następowało mocą ustawy sejmu krajowego. 

Organem upoważnionym do stosowania tego środka nadzoru był namiestnik, który 

czynił to po porozumieniu z radą powiatową.  

Wydział krajowy począwszy od 1889 r. zezwalał z kolei na nałożenie 

przez radę gminną dodatków do podatków bezpośrednich i  konsumpcyjnych 

w wysokości 50 – 100%. Zezwolenia takiego udzielał na maksymalnie 5 lat.  

Decyzja wydziału krajowego wymagała zgody namiestnika. Wydział krajowy 

również za zgodą namiestnika zezwalał na kontynuację poboru przez gminę opłat nie 

należących do kategorii dodatków do podatków bezpośrednich i konsumpcyjnych 

po wygaśnięciu mocy ustawy krajowej, która takowe opłaty zaprowadzała. 

Dozwolenia wydziału krajowego za zgodą namiestnika wymagał również pobór 

przez gminę taks za pojedyncze uprawnienia udzielone przez reprezentację gminną 

w ramach jej kompetencji, za korzystanie (w oryginale używanie) z zakładów 

gminnych oraz za czynności podejmowane przez organy gminne w interesie stron383.   

Odrębnie przepisy ustaw wspominały o uchwałach rady gminnej, które 

wymagały przyzwolenia sejmu krajowego jako warunku sine qua non ich 

ważności384. Uchwały takie miały być przekazywanie radzie powiatowej 

do zaopiniowania, następnie trafiały do sejmu krajowego za pośrednictwem 

wydziału krajowego. 

Ważnym środkiem nadzorczym było prawo zakazania wykonania uchwały 

rady gminnej, jakim dysponował starosta. Mógł on go zastosować w przypadkach, 

kiedy uchwała rady gminnej przekraczała zakres działania rady lub była niezgodna 

z obowiązującym prawem. Przeciw zakazowi wykonania uchwały, zarówno 

w sprawach należących do własnego, jak i poruczonego zakresu działania, służył 

rekurs do namiestnika. O zakazie wykonania uchwały dotyczącej własnego zakresu 

działania starosta był zobowiązany zawiadomić wydział powiatowy. Przykładem 

zastosowania omawianego środka nadzoru przez starostę nowosądeckiego było 

zakazanie wykonania uchwały rady miejskiej Nowego Sącza z dnia 

                                                 

383 Art. 87 ustawy gminnej  dla miast z 1889 r. 
384 Art. 100 ustawy gminnej z 1866 r. oraz art. 103 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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30 sierpnia 1871 r. wprowadzającej zakaz przybywania do miasta pielgrzymów 

żydowskich z okazji nadchodzącego święta żydowskiego (rada, ze względu 

na bezpieczeństwo sanitarne miasta, uchwaliła takowy przepis na podstawie 

przyjętego przez nią wcześniej planu działania w obliczu nadchodzącej epidemii 

cholery). Starosta reskryptem z dnia 11 września 1871 r. zakazał wykonania 

powyższej uchwały z powodu jej niezgodności z ustawami zasadniczymi385. 

W sytuacjach, kiedy rada gminy zaniedbywała albo wzbraniała się dopełnić 

obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, starosta dysponowała prawem 

zarządzenia środków zaradczych na koszt gminy. Jeśli sprawa dotyczyła własnego 

zakresu działania gminy i nie zachodził przypadek nagłego niebezpieczeństwa, 

istniała konieczność wcześniejszego porozumienia się z wydziałem powiatowym 

w kwestii wprowadzenia tego środka nadzoru. 

W ustawach gminnych Galicji lat 1866 – 1918 w rozdziałach dotyczących 

nadzoru nad gminami jako środek nadzorczy zostało również wskazane 

rozstrzyganie rekursów i zażaleń przeciw czynnościom organów samorządu 

gminnego. I tak, wydział powiatowy rozstrzygał rekursy przeciw uchwałom rady 

gminnej (a od 1889 r. również i magistratu) we wszystkich sprawach należących 

do własnego zakresu działania oraz przeciw dodatkom do podatków, 

przekraczającym wysokość określoną w ustawach. Rekurs taki wnoszony był na ręce 

burmistrza. Starosta natomiast rozstrzygał zażalenia przeciw naruszającym ustawy 

rozporządzeniom zwierzchności gminnej (na mocy ustawy z 1889 r. - burmistrza 

i magistratu) we wszystkich sprawach należących do poruczonego zakresu działania 

gminy. Rozstrzygał również zażalenia przeciwko tym rozporządzeniom z zakresu 

spraw własnych, które nie były oparte na uchwałach rady gminnej, względem 

których rozstrzyganie rekursów należało do wydziału powiatowego.  

Należy jeszcze wspomnieć o kompetencjach organów nadzorczych wobec 

czynności wyborczych wykonywanych przez organy samorządu gminnego. 

Nie zostały one wskazane w ustawach gminnych w rozdziałach O nadzorze nad 

gminami, były natomiast regulowane przepisami ordynacji wyborczej dla gmin. 

                                                 

385 APNS, sygn.: MNS 224, s. 262-265; MNS 233, s. 184-185. 
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Najważniejszym środkiem nadzorczym o charakterze korygującym było 

unieważnienie wyborów do rady gminnej. Na mocy przepisów ordynacji wyborczej 

starosta unieważniał wybory, w których wybrane zostały osoby nie posiadające 

biernego prawa wyborczego. Od jego decyzji, która podjęta być miała w terminie 

14 dni od wyboru, przysługiwał rekurs (odwołanie) do namiestnika386. 

Starosta rozpatrywał też odwołania od rozstrzygnięć komisji reklamacyjnych 

w sprawach spisów wyborców tworzonych przed wyborami do rady gminnej. 

Odwołania takie składać mogły osoby uprawnione do głosowania, które wniosły 

do wspomnianej komisji, złożonej z naczelnika gminy - burmistrza oraz czterech 

radnych, reklamacje co do spisu wyborców i otrzymały w tej sprawie decyzję 

odmowną komisji. Rozstrzygnięcie starosty było ostateczne387. 

Zarzuty (takiego sformułowania użyto w ustawie) co do sposobu 

przeprowadzenia wyborów rozpatrywał natomiast namiestnik. Miały być one 

wniesione do naczelnika gminy w terminie 8 dni od zakończenia wyborów, ten zaś 

w terminie 3 dni przedkładał je namiestnikowi do ostatecznego rozpatrzenia.  

Następną grupę środków nadzorczych określa się współcześnie często 

mianem personalnych388. W ich przypadku ingerencja nadzorcza nie dotyczy 

bezpośrednio rozstrzygnięć organów samorządowych, ale osób piastujących funkcje 

w organach samorządowych. Pośród licznych środków nadzorczych tego typu 

przewidzianych w ustawodawstwie samorządowym okresu 1866 – 1918 na terenie 

Galicji szczególnie wyróżniały się: rozwiązanie organów stanowiących 

i wykonawczych, złożenie z urzędu oraz szereg kar finansowych. Były one określane 

jako władza dyscyplinarna. 

Najłagodniejszym środkiem nadzoru wobec organów, a jednocześnie 

najczęściej wykorzystywanym przez organy nadzorcze było stosowanie kar 

pieniężnych. Wydział powiatowy miła prawo nakładania na członków zwierzchności 

gminnej, przekraczających lub zaniedbujących swoje obowiązki w sprawach 

należących do własnego zakresu działania gminy karę finansową w wysokości do 

                                                 

386 Art. 30 ordynacji wyborczej dla gmin z 1866 r.  
387 Art. 16 ordynacji wyborczej dla gmin z 1866 r. 
388 Np. Z. Dolnicki, op. cit., s. 283. 
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20 zł. Nakładane kary zasilały gminny fundusz ubogich. Starosta z kolei nakładał 

karę w wysokości również 20 zł na naczelnika gminy (burmistrza), a od 1889 r. 

również i na jego zastępcę, przekraczającego lub zaniedbującego swoje obowiązki 

w sprawach poruczonych.   

W przypadku, gdy ze strony naczelnika gminy (burmistrza) nastąpiło 

zaniedbanie obowiązków związanych z wykonywaniem zadań należących 

do poruczonego zakresu działania, uniemożliwiające dalsze sprawowanie tychże 

zadań bez narażenia dobra publicznego, starosta wzywał radę gminy 

do zastosowania środków zaradczych. Jeśli zaś rada nie podjęłaby odpowiednich 

działań, staroście przysługiwało prawo ustanowienia na koszt gminy innego organu 

do sprawowania wyżej wymienionych czynności.  

Kolejnym środkiem nadzoru o charakterze personalnym było złożenie 

z urzędu członka zwierzchności gminnej w przypadku cięższego przekroczenia 

lub ciągłego zaniedbywania obowiązków. Środkiem tym dysponowała polityczna 

władza krajowa, a więc namiestnik w porozumieniu z wydziałem powiatowym. 

Przepisy normujące kwestię nadzoru nad członkami organu wykonawczego uległy 

zmianie w 1889 r. Nowa ustawa gminna dla miast rozszerzyła zakres tzw. władzy 

dyscyplinarnej nad magistratem. Według jej przepisów, w razie cięższego 

przekroczenia lub ciągłego zaniedbywania obowiązków, członek magistratu mógł 

zostać zawieszony w urzędowaniu (a więc nie złożony z urzędu) przez starostę 

na wniosek wydziału powiatowego. Dopiero w przypadku braku zgodności tych 

organów  o zawieszeniu orzekał namiestnik za zgodą wydziału krajowego.  

Złożenie z urzędu, znane z ustawy gminnej z 1866 r., mogło natomiast 

nastąpić dopiero po przeprowadzonym śledztwie dyscyplinarnym. Ten środek 

nadzoru stosował, tak jak dotychczas, namiestnik za zgodą wydziału krajowego. Ten 

sam organ mógł również uznać członka magistratu niezdolnym do pełnienia tego 

urzędu na czas określony nie przekraczający trzech lat. Warto w tym miejscu 

również podkreślić, iż wydział powiatowy miał prawo wykonywania władzy 

dyscyplinarnej nad osobami pełniącymi funkcję członków magistratu jeszcze przez 

trzy lata po wygaśnięciu mandatu. Zamiarem ustawodawcy było bowiem 
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przyspieszenie zdania urzędu i rozliczenia się członków magistratu z okresu 

urzędowania389. 

Prawo rozwiązania organów gminnych przysługiwało namiestnikowi. 

Ustawodawstwo samorządowe nie wskazywało jednakże kryteriów zastosowania 

tego środka nadzorczego. Na mocy ustawy gminnej z 1866 r. namiestnik mógł 

rozwiązać reprezentację gminną, a więc zarówno radę gminną jak i zwierzchność 

gminną. Gminie przysługiwał rekurs do właściwego ministerstwa. Rekurs ten nie 

miał mocy wstrzymującej. Nowe wybory musiały być rozpisane w terminie 

6 tygodni od rozwiązania. Na okres czasu pozostający do nowych wyborów 

namiestnik, po porozumieniu się z wydziałem powiatowym, decydował 

o zastosowaniu tymczasowych środków niezbędnych dla właściwego kierowania 

gminą namiestnik (…) zarządzi co potrzeba dla tymczasowego załatwienia spraw aż 

do wprowadzenia nowej reprezentacji gminnej. Zmiany dotyczące stosowania tego 

środka nadzoru wprowadzono ustawą gminną dla miast z 1889 r., na mocy której 

prawo namiestnika do rozwiązania organów gminnych zostało ograniczone do rady 

miejskiej. Na czas pozostający do nowych wyborów, które rozpisane miały być 

w terminie 6 tygodni po rozwiązaniu, namiestnik mógł powierzyć tymczasowy 

zarząd gminą burmistrzowi.  

Burmistrz wykonywał tymczasowy zarząd wraz z mężami zaufania, 

wyznaczonymi przez namiestnika w porozumieniu z wydziałem krajowym. 

Wyjątkiem od tej zasady była sytuacja, w której przeciwko powierzeniu 

tymczasowego zarządu burmistrzowi opowiadał się namiestnik bądź wydział 

krajowy. Wówczas, podobnie jak w okresie poprzednim, namiestnik w porozumieniu 

z wydziałem krajowym zarządzał co potrzeba dla tymczasowego załatwienia spraw 

bieżących. Warto zaznaczyć, iż z zakresu kompetencji tymczasowego zarządu 

wyłączone były sprawy wymienione w art. 102 ustawy gminnej dla miast, czyli te, 

których chwalenie wymagało zatwierdzenia rady powiatowej.  

Rozwiązanie organów samorządu miejskiego w Nowym Sączu 

oraz ustanowienie tymczasowego zarządu miało miejsce tylko raz w okresie 1866 – 

                                                 

389 Art. 105 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 
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1918. Nastąpiło to w sytuacji przyłączenia do Nowego Sącza gminy Załubińcze 

w 1903 r. Reskryptem z dnia 12 grudnia 1903 r. namiestnik rozwiązał reprezentacje 

gminne w Nowym Sączu i Załubińczu i ustanowił tymczasowy zarząd. Organ ten, 

składający się z siedmiu osób: dotychczasowego burmistrza jako przewodniczącego 

(Władysław Barbacki), zastępcy przewodniczącego, dwóch asesorów oraz trzech 

członków, funkcjonował do czasu wyborów do rady gminnej w marcu 1904 r., 

a więc przez okres 4 miesięcy.  
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Zakończenie 

W II połowie XIX wieku monarchia austro-węgierska znalazła się 

w skomplikowanej sytuacji politycznej. W wyniku klęski poniesionej w wojnie 

z Prusami straciła swe znaczenie w Europie, w szczególności utraciła swą 

dotychczasową pozycję hegemona w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie 

przechodziła poważne wewnętrzne zmiany ustrojowe, trwał bowiem proces budowy 

monarchii konstytucyjnej. Czynniki te umożliwiły uzyskanie przez kraje koronne 

autonomii: ich organy wyposażono odpowiednio w kompetencje ustawodawcze 

i wykonawcze z wyjątkiem zakresu spraw ogólnopaństwowych, które pozostawały 

zastrzeżone dla parlamentu wiedeńskiego. Jednocześnie narody wchodzące w skład 

monarchii uzyskały zgodę na tworzenie na swych ziemiach własnych organów 

władzy i administracji lokalnej.  

Podstawę prawną do tworzenia samorządu na szczeblu gminnym dała 

ogólnoaustriacka ustawa ramowa o samorządzie gminnym z dnia 5 marca 1862, na 

podstawie której kraje koronne tworzyły własne, specyficzne systemy samorządowe. 

Galicyjski sejm krajowy odbudował więc samorząd terytorialny wprowadzając 

obowiązujące na terenie autonomii ustawy, z których najważniejszą stanowiła 

krajowa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 12 sierpnia 1866 r. To właśnie mocą 

tej ustawy przywrócono funkcjonowanie samorządu terytorialnego na terenie Galicji.  

W literaturze dość zgodnie podkreśla się, że samorząd w zaborze austriackim 

zyskał stosunkowo szeroki zakres uprawnień. Na przykład szersze niż w systemie 

pruskim były tu kompetencje organów samorządowych w sferze spraw politycznych 

i społecznych. Polscy samorządowcy mogli cieszyć się więc samodzielnością, 
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niemniej była to samodzielność ograniczona. Ze zrozumiałych względów 

ustawodawca austriacki tworząc zręby systemu samorządowego dążył do takiego 

ustalenia zakresu samodzielności organów samorządowych, aby nie mógł on 

stanowić zagrożenia dla podstawowych założeń ustroju państwowego – cesarstwa. 

Dlatego też zmierzano do podporządkowania samorządów administracji rządowej, 

głównie w sferze finansowej, poprzez osłabienie gospodarcze gmin. Ograniczeniu 

samodzielności miał służyć również kurialny system wyborczy, który według 

J. Starościaka zabezpieczał zgodność postępowania administracji zdecentralizowanej 

z linią postępowania administracji rządowej. 

Politycy galicyjscy doskonale zdawali sobie sprawę z tych ograniczeń 

i podejmowali usilne próby wprowadzania reform zmierzających do eliminowania 

ich negatywnych skutków390.  Na etapie przygotowywania ustawy krajowej 

zdecydowanej krytyce poddano państwową ustawę gminną z 1862 r., zarzucając jej, 

iż służyła realizacji interesów politycznych władzy centralnej w Wiedniu. 

Jednocześnie wskazywano wiele wad i wątpliwości, jakie rodziły jej zapisy. Uwagi 

krytyczne dotyczyły zarówno kwestii organizacji samorządu, jak i jego 

funkcjonowania. Ustawodawcy zarzucono między innymi niewłaściwe 

przeprowadzenie dualizmu administracyjnego, który według F. Kasparka nie 

przewidywał wewnętrznego związku władz rządowych i samorządowych. Autor 

zwracał również uwagę zamęt kompetencyjny spowodowany z jednej strony przez 

nadmierną liczbę organów samorządowych, a z drugiej przez  niejasny sposób 

rozgraniczenia ich kompetencji oraz wadliwe urządzenie toku instancji391. 

Podnoszono również kwestię nałożenia na samorząd zbytniej ilości zadań, tak 

własnych jak i poruczonych, których ciężaru nie mógł udźwignąć ze względu na 

niewystarczające zasoby finansowe i intelektualne. Wśród zarzutów co do 

funkcjonowania samorządu terytorialnego znalazły się wreszcie wzrastający brak 

                                                 

390 Temat kolejno podejmowanych prób reform galicyjskiego samorządu terytorialnego powrócił 
w dyskusji nad ujednoliceniem  organizacji samorządu, jaka toczyła się w latach 30-tych XX wieku. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że w obraz tego procesu został zniekształcony. Debata toczyła się 
z inspiracji władz państwowych, dlatego też poglądy takich reformatorów jak P. Górski, J. Popławski, 
S. Mieroszewski były tylko szczątkowo omawiane, z kolei postulaty niezgodne z koncepcją rządową, 
np. F. X. Kasparka w ogóle pominięto. 
391 F. Kasparek, Uwagi, s. 5 
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bezpieczeństwa publicznego oraz zbyt wysokie koszty organizacji samorządu nie 

przekładające się na korzyści z tytułu jego funkcjonowania. Szeroka dyskusja toczyła 

się również wokół kolejnej kwestii typu terytorialnego gminy wiejskiej. 

W praktyce żaden z proponowanych projektów nie został zrealizowany. 

Uchwalone 12 sierpnia 1866 r. krajowe ustawy: ustawa gminna i ordynacja 

wyborcza do gmin rodziły więc, podobnie jak ustawa ogólnoaustriacka, szereg 

kontrowersji.  Wątpliwości wzbudzała przede wszystkim przepis ustawa gminnej 

z 1866 r. stanowiący, iż Gminę reprezentuje w jej sprawach Rada gminna 

i Zwierzchność gminna392. Takie sformułowanie rodziło pytania co do zakresu spraw 

należących do właściwości poszczególnych organów samorządu gminy.  Dopiero 

ustawa gminna dla miast z 1889 r. rozwiała wszelkie wątpliwości poprzez jasne 

sformułowanie, iż: Gminę reprezentuje we wszystkich jej sprawach Rada miejska393.  

Tym samym ustanowiła domniemanie kompetencji na rzecz rady gminy. 

Wątpliwości i krytykę wywoływał  też niedemokratyczny system wyborczy, 

a szczególnie ograniczona powszechność głosowania. Ordynacja, podobnie zresztą 

jak ordynacja ogólnoaustriacka, faworyzowała ziemiaństwo w gminach wiejskich 

oraz inteligencję i osoby o wysokim statusie majątkowym w miastach. Członkowie 

gminy dzieleni byli na koła wyborcze w zależności od wysokości odprowadzanego 

podatku. W efekcie do pierwszego koła zaliczano najmniej liczną grupę 

najbogatszych osób, w ostatnim zaszeregowani byli najubożsi, którzy stanowili 

jednak największą grupę wyborców. Jednakowa liczba radnych wybieranych 

w każdym z kół wyborczych stawiała najbardziej majętnych i wykształconych 

w pozycji uprzywilejowanej, dając im najliczniejszą reprezentację w organach 

samorządowych. Obok braku powszechności głosowania kontrowersje do dziś 

wywołują takie założenia systemu wyborczego jak: brak bezpośredniości głosowania 

– system wyborczy zakładał głosowanie przez pełnomocników, pluralność 

głosowania – w przypadkach kiedy np. pełnomocnik głosował za kogoś 

                                                 

392 Art. 12 ustawy gminnej z 1866 r.  
393 Art. 9 ustawy gminnej dla miast z 1889 r. 



 222 

a jednocześnie za siebie, bądź mąż za siebie i żonę, oraz zasada głosowania 

publicznego.   

Poważne nieścisłości rodziła również konstrukcja zwierzchności jako organu 

wykonawczego na szczeblu gminy.  Krajowa ustawa gminna z 1866 r. stanowiła, iż 

jest to organ zarządzający i wykonawczy. Zasadnicze wątpliwości wzbudzała sama 

struktura tegoż organu. Na mocy przepisów ustawy władza wykonawcza spoczywała 

w ręku jednego organu, w skład którego wchodzili członkowie zwierzchności wraz 

z naczelnikiem (w gminach miejskich – burmistrzem). To burmistrz wykonywał 

zadania należące do zwierzchności, a jednocześnie posiadał kompetencje zastrzeżone 

tylko dla siebie, które realizował jednoosobowo. Na tym tle jawił się jako 

jednoosobowy kierownik zarządu obok nadzorującej go rady. K. Grzybowski widział 

w tych rozwiązaniach podobieństwa do systemu francuskiego, gdzie między 

naczelnikiem a uchwalającą na jego wniosek i zarazem nadzorująca go radą istniał 

stosunek bezpośredni, pomijający kolegialną zwierzchność gminy. W praktyce, jak 

podkreślał F. Kasparek system powodował zamęt kompetencyjny, natomiast 

P. Górski w swych przemówieniach podczas obrad galicyjskiego sejmu krajowego 

podkreślał błędy w organizacji i funkcjonowaniu gmin: zaznaczał bezrząd, 

niewłaściwe gospodarowanie majątkiem gminnym, niewłaściwe funkcjonowanie 

policji miejscowej, a co za tym idzie, wzrost przestępczości i brak poczucia 

bezpieczeństwa, zły stan sanitarny gmin itd.   

Dopiero ustawą gminną dla miast z 1889 r. zmieniono strukturę 

zwierzchności gminnej. Wprowadzono dwuczłonową konstrukcję władzy 

wykonawczej w gminie: burmistrz był organem zarządzająco - wykonawczym 

gminy, natomiast magistrat funkcjonował jako organ doradczy i wykonawczy 

burmistrza. Jeśli chodzi o zakres kompetencji, rola burmistrza została zdecydowanie 

ograniczona na rzecz magistratu, który przejął na mocy nowej ustawy część 

dotychczasowych zadań naczelnika, szczególnie w zakresie zarządu majątkiem 

gminnym. Jednak odpowiedzialność  za działania magistratu spoczywała nadal na 

burmistrzu, który umocnił się jako zwierzchnik całego aparatu władzy wykonawczej 

w gminie. Dodatkowo przydano mu szereg samodzielnych kompetencji, głównie 

w zakresie władzy karnej nad członkami magistratu. 
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Mimo ostrej krytyki systemu samorządowego zaprowadzonego na podstawie 

ustawy ogólnokrajowej z 1862 oraz uchwalonej cztery lata później krajowej ustawy 

gminnej, zasadnicza reforma gminna na terenie Galicji nie została przeprowadzona. 

Wprowadzano jednak stopniowo zmiany: wzmocniony został nadzór nad gminami, 

odciążono gminy, przenosząc cześć ich zadań na rzecz powiatów, przedłużono 

kadencje rad gminnych, a co za tym idzie, zwierzchności gminnych, wprowadzono 

przepisy odnoszące się do zwoływania rad gminnych. Wreszcie w 1889 r. uchwalono 

omawianą już ustawę gminną dla miast , która zawierała nowe rozwiązania 

w zakresie struktury i funkcjonowania samorządu na poziomie gminy.  

Jak wspomniano powyżej, kompleksowa reforma systemu samorządu 

terytorialnego na terenie Galicji w II połowie XIX w. nie doszła do skutku. Mimo 

tego, w efekcie wprowadzania stopniowych, drobnych reform skonstruowano system 

samorządowy, w ramach którego wzajemne relacje między organami władzy 

lokalnej można skrótowo opisać w następujący sposób. Rada gminna (miejska) była 

organem uchwalającym i nadzorującym. To ona wybierała członków zwierzchności 

gminnej (magistratu), w tym również naczelnika (burmistrza), powoływała także 

sekretarza, skarbnika oraz pozostałych urzędników gminnych. Do jej kompetencji 

należało uchwalanie etatów stanu urzędników i sług gminnych, instrukcji 

służbowych dla urzędników gminnych oraz regulacja wynagrodzeń płatnych 

członków magistratu i urzędników. W ramach funkcji nadzorczej sprawowała nadzór 

nad działalnością zwierzchności gminnej, czyniąc to poprzez przyjmowanie 

sprawozdań burmistrza z działalności jak również poprzez komisję nadzorującą 

działalność burmistrza i magistratu. Rada sprawdzała i akceptowała również 

rachunki kosztów przedkładane rokrocznie przez burmistrza.  

Z kolei we wzajemnych relacjach naczelnika z radą gminy należy podkreślić 

jego rolę jako przewodniczącego rady gminnej. Poza obowiązkami wynikającymi 

z pełnienia funkcji przewodniczącego, do kompetencji burmistrza należało orzekanie 

kar pieniężnych wobec radnych z tytułu niestosowania się do przepisów ustaw 

samorządowych.  Znacząca była również rola burmistrza w procesie 

uchwałodawczym. Burmistrz posiadał inicjatywę uchwałodawczą, szczególnie jeśli 

chodzi o przedkładanie projektu budżetu gminy. Jednak jego najważniejszą 
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kompetencją było wykonywanie uchwał rady gminnej oraz prawo do wstrzymywania 

wykonania tychże uchwał w przypadku ich niezgodności z przepisami 

ustawodawstwa ogólnoaustriackiego i krajowego.  

Organem doradczym i wykonawczym burmistrza od 1889 r. był magistrat. 

Burmistrz był jego przewodniczącym. Podobnie jak w stosunku do rady gminy, 

wykonywał uchwały i zarządzenia magistratu oraz w razie niezgodności 

z przepisami obowiązującego prawa wstrzymywał ich wykonanie. Jednocześnie 

pełnił funkcję kierownika urzędu miejskiego, sprawując zwierzchnictwo personalne 

nad jego pracownikami: urzędnikami i sługami gminy. 

Jak podkreśla J. Buda, w praktycznym działaniu rady i burmistrza w Nowym 

Sączu, stosunki między tymi dwoma organami były na ogół poprawne394. Mimo tego 

dokumenty potwierdzają niejednokrotne różnice zdań, często odnoście 

do kluczowych spraw dla życia miasta. Cześć planów gospodarczych 

przedkładanych radzie przez burmistrzów nie była uchwalana, część odrzucano. 

Przykładem takiej inwestycji może być budowa kanalizacji. 18 czerwca 1870 r. rada 

zablokowała projekt burmistrza i nie zgodziła się na budowę krytej kanalizacji 

ulicznej posługując się argumentem, że spowodowałoby to zajęcie terenów 

przeznaczonych na poszerzenie ulic395.  Rada często oprotestowywała również 

projekty podniesienia stanu sanitarnego miasta, rozbudowy ulic. Jako organ 

reprezentujący w głównej mierze bogatych mieszczan, dbała w ten sposób o ich 

interes finansowy. Burmistrzowie często spierali się z radą na tle projektów budżetu. 

Mimo takich sytuacji, podstawowe cele, do jakich zmierzali poszczególni 

burmistrzowie były realizowane, choć często z nie lada opóźnieniem. 

Czy przywrócenie na terenie Galicji nowoczesnego samorządu terytorialnego 

przekładało się na poprawę sytuacji politycznej, społecznej czy gospodarczej 

Polaków pozostających pod zaborem austriackim? W literaturze prawniczej 

II połowy XIX wieku podkreśla się, że tak. Szczególnie zaś zwraca się uwagę na to, 

iż instytucja samorządu podtrzymywała i rozwijała poczucie obywatelskości, 

                                                 

394 J. Buda, Ustrój...., s. 99. 
395 APNS, sygn. MNS 233, s. 109-110. 
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utrzymywała świadomość narodową. Polacy pod zaborem czynili usilne starania 

o odbudowę samorządu terytorialnego, a gdy udało się ten cel osiągnąć, zabiegali 

o jego utrzymanie oraz o reformy zmierzające do zwiększenia jego niezależności od 

władzy państwowej. Samorząd, funkcjonujący w ówczesnej polskiej świadomości 

jako przeciwieństwo państwowej władzy zaborcy, był bowiem jedyną sferą, jaka 

dawała szansę na prowadzenie względnie samodzielnego życia publicznego.  Tylko 

na tym polu pozbawiony swej państwowości naród mógł się realizować i zarządzać 

we własnym imieniu swymi sprawami.   

Nie należy zapominać o licznych ograniczeniach ówcześnie funkcjonującego 

samorządu terytorialnego. Instytucja ta w swych podstawowych zrębach była wszak 

tworem nie polskiego, a austriackiego ustawodawstwa i pozostawała 

podporządkowana celom politycznym cesarstwa. Niemniej jednak, jak zgodnie 

podkreślają polscy prawnicy i administratywiści, dzięki samorządowi Polacy uczyli 

się myśleć kategoriami publicznymi, kształtowali swe elity przywódcze396. Zgodnie 

zaznaczają, że w zaborze austriackim na przełomie XIX i XX wieku Polacy mogli 

częściowo realizować swoje aspiracje niepodległościowe, a zwłaszcza przejawiać je 

w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, a częściowo także i gospodarki397.  

Samorząd stał się niewątpliwie szkołą odpowiedzialności za miasto i szkołą 

zaradności, chociaż nauka w tej szkole była długa i żmudna. Jak pisze J. Hoff, 

w pierwszych latach autonomii samorządy  działały w sposób nieudolny 

i prymitywny. Nie umiano prowadzić kancelarii, utrzymywać porządku kasy 

i rachunków, były kłopoty z uchwaleniem rocznych budżetów i kontrolowaniem 

zamknięć rachunkowych. Nade wszystko radni nie zawsze  dostrzegali istotne 

problemy życia miejskiego, tracąc czas na błahostki, o które potrafili sprzeczać się 

miesiącami398. Historia samorządu Nowego Sącza doskonale wpisuje się w ten opis. 

                                                 

396 Por. M. Jaroszyński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 1924, s. 5 
397 Np. A. Nowakowski, Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „Samorząd 
Terytorialny” 1993, nr 1/ 2, s. 93.  
398 J. Hoff, Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992, s. 124. 
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Z biegiem czasu jednak samorządowcy czuli się coraz bardziej 

odpowiedzialni za sprawy całego miasta i wszystkich jego mieszkańców. Lektura 

protokołów z posiedzeń Rady miejskiej daje wiele przykładów wpływu instytucji 

samorządowych na kształtowanie się między mieszkańcami więzi wynikających ze 

wspólnoty terytorialnej i łączących się z nią wspólnych lokalnych interesów.  Miasto 

miało również szczęście do dobrych burmistrzów, zaradnych, dbających o interes 

publiczny, odznaczających się zapobiegliwością w staraniach o sprawy miasta 

i dążących do jego rozwoju. Potrafili zaangażować do pomocy w zarządzaniu 

miastem najświatlejszych obywateli, dzięki czemu miasto zaczęło rozwijać się 

gospodarczo. 

Opisywane w pracy zjawiska rozpoczynają się, gdy Nowy Sącz należał do 

małych miast, liczba ludności sięgała niespełna ponad 7 500 ludności a jego 

powierzchnia liczyła zaledwie 1 137 hektarów.  Pod okresie omawianym w pracy 

zmienił się z małego, zapomnianego i zaniedbanego miasteczka w sporej wielkości, 

jak na owe czasy,  miasto. W okresie tym również zmieniła się zdecydowanie 

struktura gospodarcza Nowego Sącza. Z niewiele znaczącego miasteczka 

rzemieślniczego urosło do rangi dużego ośrodka przemysłu o ugruntowanej pozycji 

w kraju.  

W poł. XIX wieku miasto praktycznie w ogóle się nie rozwijało. Panowała 

w nim stagnacja gospodarcza, która była przyczyną powszechnej biedy i niskiego 

poziomu życia mieszkańców. Nowy Sącz przedstawiał obraz wielkiego zaniedbania: 

brak wodociągów, kanalizacji, należytego oświetlenia, nieuporządkowane ulice 

i inne tereny miejskie, fatalny stan higieniczny. Owo zapóźnienie gospodarcze 

szybko jednak zostało przełamane wskutek wprowadzenia autonomii. Dzięki niej 

Galicja uzyskała (co prawda ograniczone w niektórych przypadkach) możliwości 

rozwoju gospodarczego, edukacyjnego i kulturalnego. Rozwój miasta rozpoczął się 

na dobre w latach 80-tych XIX w. i trwał nieprzerwanie do wybuchu I wojny 

światowej, a więc przez ponad 30 lat. Proces ten dokonywał się we wszystkich 

sferach życia miasta: w sferze przestrzennej i urbanistycznej, demograficznej, 

społeczno – zawodowej a także w dziedzinach edukacji i kultury.   
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Duży udział w rozwoju miasta miały instytucje edukacyjne, to one 

przyczyniły się do wykształcenia rodzimej warstwy inteligenckiej, spośród której 

rekrutowali się przedstawiciele uznanych zawodów oraz miejscy urzędnicy. 

Najważniejszą placówką oświatową było powstałe w 1818 r. gimnazjum, które 

w 1866 r. stało się szkołą 8-klasową Gimnazjum miało bardzo dobrą renomę. 

W dobie autonomicznej rozwijało się imponująco, mając doskonałych nauczycieli 

i kształcąc duża ilość młodzieży. Jak pisze T. Aleksander, jego wychowankowie dali 

pod koniec ery autonomicznej początek innym szkołom w Nowym Sączu399.  

W 1907 r. uruchomiono CK Wyższe Gimnazjum II. Rozwijało się również 

szkolnictwo podstawowe: w 1871 r. w Nowym Sączu funkcjonowały dwie szkoły 

ludowe: realna dla chłopców i trywialna dla dziewcząt. W 1914 r. było w mieście już 

14 szkół, w tym wydziałowych i ludowych. Obok nich funkcjonowała szkoła 

o nazwie Siedem Błogosławieństw. Była to szkoła wyznaniowa hebrajska dla dzieci 

żydowskich, prowadzona i utrzymywana przez Kahał. 

W 1861 r. otwarto w Galicji magistralę Kraków – Lwów. Została ona 

następnie przedłużona do granicy rosyjskiej i rumuńskiej. Kolejnym krokiem 

w rozwoju kolei było wybudowanie w poprzek Karpat 4 linii prowadzących do 

Wegier. Jedną z nich była linia na trasie Tarnów – Leluchów. Jej przebieg 

uwzględniający Nowy Sącz był swoistym być albo nie być dla rozwoju miasta. 

Doskonale zdawały sobie z tego sprawę samorządowe władze miejskie.  Rada 

miejska w przeprowadzeniu linii kolejowej przez Nowy Sącz widziała szansę 

rozwoju i podniesienia poziomu gospodarczego miasta. Dlatego też niezwykle 

intensywnie zabiegała o kolej , wysyłając kilkakrotnie delegację miejską do Wiednia 

i angażując w ten proces  m. in. Juliana Dunajewskiego. Wysiłki sądeckich 

samorządowców przyniosły zamierzony efekt. Decyzja o budowie kolei przez Nowy 

Sącz zapadła w Parlamencie austriackim w 1873 r. 18 sierpnia 1876 r. na 

nowosądecki dworzec wjechał pierwszy pociąg. Osiem lat później, w 1884 r., 

zakończono budowę kolei karpackiej (transwersalnej), prowadzącej wzdłuż podnóża 

                                                 

399 T. Aleksander, Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Kraków 
1993, s. 29. 
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Karpat m.in. przez Nowy Sącz. Miasto wzbogaciło się wówczas o nowy dworzec 

i żelazny most kolejowy na Dunajcu.  

Poprowadzenie sieci kolejowej przez miasto można uznać za jedno 

z większych osiągnięć nowosądeckich władz samorządowych. Po pierwsze dlatego, 

że dało ono możliwość łatwego przepływu ludności do i z Nowego Sącza, można 

powiedzieć, że otworzyło miastu okno na świat. Po drugie, budowa kolei dała miastu 

wiele innych korzyści: duża liczba mieszkańców miasta i okolic znalazła pracę przy 

budowie linii kolejowej wraz z infrastrukturą i dworcami, a potem znalazła 

zatrudnienie na kolei w różnych zawodach: maszynistów, konduktorów, 

kierowników pociągów itd. Najważniejszym jednak efektem tej inwestycji było 

uruchomienie w 1876 r. Cesarsko – Królewskich Warsztatów Kolei, które 

początkowo zatrudniwszy 60 osób, szybko się rozwijały. W 1885 r. zakład liczył 450 

pracowników, a na przełomie wieków zatrudnienie sięgało już 1000 osób. 

W środowisku Warsztatów wykształciła się zwarta grupa kolejarzy, która wywarła 

przemożny wpływ na życie społeczne miasta (do dziś zresztą tradycje kolejowe są 

w Nowym Sączu niezwykle silne). 

W wyniku rozwoju miasta i działań samorządowych w mieście coraz częściej 

pojawiały się nowe budynki i obiekty wznoszone ze środków prywatnych, pieniędzy 

stowarzyszeń, subsydiów władz krajowych oraz przede wszystkim z pieniędzy 

miejskich.  W 1883 r. gmina wybudowała budynek szkól ludowych, założyła park 

miejski. Od 1885 trwała budowa osiedla robotniczego na 89 domów dla 

pracowników Warsztatów Kolei, zlokalizowanego nieopodal dworca. Kolejną 

poważna inwestycją miejską była budowa koszar wojskowych przy ul. Węgierskiej 

(lata 1886 – 1889). Rozwoju architektonicznego miasta nie powstrzymały nawet 

wielkie klęski pożarów, jakie nawiedziły je w ostatnim 10-leciu XIX w. ostatni pożar 

z 1894 r. strawił sądecki ratusz z 1611 r., budynki gimnazjum, klasztoru o.o. 

Jezuitów, 3 synagogi, 2 zajazdy, młyn oraz 150 domów mieszkalnych. Dzięki 

uporowi ówczesnego burmistrza L. Lipińskiego w maju 1895 r. rozpoczęto budowę 

nowego ratusza. Z inicjatywy władz lokalnych wzniesiono również: klasztor s.s. 

Niepokalanek (tzw. Biały Klasztor), budynek szkoły im. A. Mickiewicza, nowy 

gmach szpitala powszechnego, a w latach 1900-1902 – nowe koszary dla wojska. 
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W 1909 r. wybudowano nowy dworzec kolejowy. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto 

również najważniejsze dla miasta inwestycje komunalne: budowę kanalizacji 

i wodociągów oraz elektryfikację miasta. W 1911 r. uruchomiono elektrownię 

miejską i wprowadzono oświetlenie elektryczne w miejsce naftowego. Działania te 

były możliwe dzięki silnemu zaangażowaniu radnych i burmistrzów Nowego Sącza, 

którzy w celu realizacji tych inwestycji sprowadzali najlepszych specjalistów: 

inżynierów, architektów oraz wykonawców a także skutecznie poszukiwali poparcia 

i zewnętrznych źródeł finansowania. W efekcie tych przedsięwzięć nastąpiła 

modernizacja życia w mieście.  

 Dzięki samorządowi Nowy Sącz powoli przekształcał się i rozwijał. 

Działania władz samorządowych, choć często realizowane w mozolny sposób na tle 

sporów między radą a burmistrzami, wyprowadziły Nowy Sącz z sytuacji 

prowincjonalnego, zacofanego miasta galicyjskiego. Od lat sześćdziesiątych  XIX 

wieku zaczął się w dziejach Nowego Sącza okres bardziej dynamicznego rozwoju. 

Zmieniło się też jego oblicze – zachowując wygląd niewielkiego zabytkowego 

miasta, nabierał równocześnie cech nowoczesności dzięki rozszerzeniu budownictwa 

i uruchomieniu wielu urządzeń komunalnych, a przede wszystkim dzięki połączeniu 

miasta ze światem linią kolejową.  

 

 

 



 230 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

Akty prawne:  

Ustawa rządowa o miastach z dnia 18 kwietnia 1791r. [w:] Biblioteka Kórnicka, 

Ustawodawstwo Sejmu Wielkiego z 1791 r., Kórnik 1985 

Ustawa z dnia 3 grudnia 1863 o przynależności do gminy, Dz. U. i Rozp. Kraj. 

nr 105 z 1863 r. 

Ustawa gminna z dnia 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 19 z 1866 r. 

Ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 o Reprezentacyi powiatowej, Dz. U. i Rozp. Kraj. 

nr 21 z 1866 r. 

Ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 o Ordynacyi wyborczej powiatowej, Dz. U. i Rozp. 

Kraj. nr 21 z 1866 r. 

 Ordynacya wyborcza dla gmin z dnia 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 19 

z 1866 r. 

Ustawa z dnia 12 sierpnia 1866 o obszarach dworskich, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 15 

z 1866 r. 

Ustawa z dnia 19 listopada 1868 zawierająca zmiany ustawy gminnej z powodu 

usunięcia postanowień ograniczających udział niechrześcijańskich członków 

gminy w reprezentacji gminnej, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 30 z 1868 r. 



 231 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 44 ustawy 

o reprezentacji powiatowej z 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 47 

z 1874 r. 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 51 ustawy gminnej 

z dnia 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 48 z 1874 r. 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 102 i par. 108 

ustawy gminnej z dnia 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 49 z 1874 r. 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 99 ustawy gminnej 

z dnia 12 sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 50 z 1874 r. 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 80 ustawy gminnej 

z dnia 12 sierpnia 1866 i par. 23 ustawy o reprezentacji powiatowej z dnia 12 

sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 51 z 1874 r. 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1874 zmieniająca postanowienia par. 70 ustawy gminnej 

z dnia 12 sierpnia 1866 i par 22 ustawy o reprezentacji powiatowej z dnia 12 

sierpnia 1866, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 52 z 1874 r. 

Ogłoszenie Wydziału Krajowego z dnia 22 lutego 1876 dot. podstawy taksy 

leczniczej w powszechnym szpitalu publicznym w Nowym Sączu, Dz. U. 

i Rozp. Kraj. nr 9 z 1876 r. 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1882 zawierająca przepisy budownicze dla gmin 

miejskich, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 77 z 1882 r. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 1883 o władzy dyscyplinarnej nad zwierzchnością gminną , 

Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 76 z 1883 r. 

Ustawa z dnia 2 lutego 1885 zmieniająca ustawę z dnia 2 maja 1873 o zakładaniu 

i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych oraz obowiązku posyłania do nich 

dzieci oraz ustawę z dnia 28 grudnia 1882 o kosztach zakładania 

i utrzymywania szkół ludowych i funduszach szkolnych, Dz. U. i Rozp. Kraj. 

nr 29 z 1885 r. 

Ustawa z dnia 22 stycznia 1886 o rozstrzyganiu zażaleń przeciw zwierzchności 

gminnej , Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 16 z 1886r. 



 232 

Ustawa gminna dla miast z dnia 13 marca 1889, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 24 z 1889 r. 

Ustawa z dnia 2 lutego 1891 o urządzeniu służby zdrowia w gminach i obszarach 

dworskich, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 17 z 1891 r. 

Ustawa z dnia 10 lutego 1891 o policji  ogniowej obowiązująca w miastach 

i miasteczkach, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 18 z 1891 r. 

Ustawa z dnia 13 lipca 1898 zmieniająca postanowienia par. 102 ustawy gminnej dla 

miast, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 69 z 1898 r. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1908 w przedmiocie zmiany par. 74 ustawy gminnej dla 

miast, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 60 z 1908 r. 

Ustawa z dnia 24 lutego 1908 w przedmiocie zmiany par. 68 ustawy gminnej dla 

miast, Dz. U. i Rozp. Kraj. nr 58 z 1908 r. 

 

Źródła archiwalne: 

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu: 

1. Zespół akt Magistratu Miasta Nowego Sącza: 

• Akta z lat 1780-1866, sygn. MNS 2 – 6 

• Akta z lat 1867-1918, sygn. MNS 223-241, MNS 242-250, MNS 251-252, 

363, 365, 369, 370, 386, 392-394, 395 

2. Zespół akt: Sandecjana: 

• Archiwum sądeckie, sygn. 2 

• Ogłoszenia i afisze,  sygn. 170, 174, 178, 212 

• Osobistości, sygn. 98 

3. Archiwum Państwowe w Krakowie 

• Teki Antoniego Schneidra, sygn. TS 1157-1161 

• Akta depozytowe, sygn. AD 147 

 



 233 

Opracowania zwarte: 

Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska – Peszko M., Zarys samorządu 

terytorialnego, Katowice 1997 

Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. 

Komentarz, Warszawa 1999 

Ajnenekiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977 

Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski (1764 – 1939), 

Warszawa 1969  

Aleksander T., Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 

– 1990, Kraków 1993 

Arytmiak A., Z przeszłości Nowego Sącza (1772 – 1822), Nowy Sącz 1930 

Balzer O., Historia ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1908  

Balzer O. (red.), Studia nad historią prawa polskiego, Lwów 1905  

Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicji i Rzeczypospolitej 1772 – 1868, Lwów 1915 

Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego 

w Polsce, Warszawa 2006 

Barbacki W., Sprawozdanie Burmistrza miasta Nowego Sącza z urzędowania 

w ubiegłym sześcioleciu od roku 1901 – 1906, Nowy Sącz 1907 

Bardach J. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. III: Od rozbiorów 

do uwłaszczenia, Warszawa 1981 

Bardach J. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia 

do odrodzenia państwa, Warszawa 1981 

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, 

Warszawa 1997 

Bartel W. M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815 – 1846), Kraków 

1976 



 234 

Bartnicki A., Michałek K., Rusinowa I., Encyklopedia historii Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1992 

Bartoszewicz K., Dzieje Galicji, jej stan przed wojną i „wyodrębnienie”, Warszawa-

Kraków 1917 

Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995 

Bek J., O samorządzie, Warszawa 1926 

Bieniarzówna J., Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Kraków 1948 

Bieniarzówna K., Małecki J. M., Dzieje Krakowa, t. III: Kraków w latach 1796 – 

1918, Kraków 1979 

Bigo T., Związki publiczno – prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 

1928 

Bigo T., Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933 

Błaś A., Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, Wrocław 

1998 

Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2001 

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce 

przedrozbiorowej, Wrocław 1986 

Bolanowski L., VII wieków Nowego Sącza, Nowy Sącz 1997 

Borkowska – Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia 

państwa i prawa Polski. Zarys wykładu, Poznań 1994 

Brockhausen C., Die Organisation und Instandsetzung der politischen Behörden in 

Österreich, Wiedeń 1895 

Brunka M., Kumorek B., Łuczak – Kumorek E., Słownik samorządu terytorialnego, 

Zielona Góra 2003 

Brzeziński W., O potrzebie i metodzie studiów nad istotą prawa samorządu 

terytorialnego w Polsce, Warszawa 1935 

Brzoza C., Pasternak A. (wyb. i opr.), Programy ruchu narodowego w latach 1887 – 

1939, Rzeszów 1993 



 235 

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 

2005 

Burakowski T., Słownik biograficzny adwokatów polskich, Warszawa 1988 

Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej 

państwa, Warszawa 2000 

Chmaj M., Słownik samorządu terytorialnego, Lublin 1997 

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998 

Chojna – Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004 

Chorąży K., Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 1998 

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000 

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976 

Dembiński H., Osobowość publiczno – prawna samorządu w świetle metody 

dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934 

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2003 

Dunajewski J., Zarys organizacji władz administracyjnych dla Galicji, Kraków 

1871, przedruk w: Mowy w Sejmie Krajowym i Radzie Państwa, t. I, Kraków 

1896 

Dybiec J., Finansowanie nauki i oświaty w Galicji 1860 – 1918, Kraków 1979 

Dziadzio A., Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914), Kraków 2001 

Florkiewicz J., Projekt ustawy gminnej do potrzeb Galicji w Wielkim Księstwem 

Krakowskim zastosowanej, Kraków 1861 

Golachowski K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887 - 1937, 

Nowy Sącz 1937 

Golachowski K., Wstęp do inwentarza zespołu akt Magistratu Miasta Nowego Sącza, 

Nowy Sącz 1954 

Gonczar M., Samorząd wsi, historia i nowe możliwości, Warszawa 1990 

Góralski Z., Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000 



 236 

Górski P., Reforma samorządu, Kraków 1903 

Górski P., Samorząd gminny, t. I i II, Kraków 1907 

Grodziski S., Historia ustroju społeczno – politycznego Galicji (1772-

1848),Wrocław 1971 

Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski 1861 – 1914, t: I, Warszawa 1993 

Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski 1861 – 1914, t: II: Źródła, Warszawa 1993 

Grodziski S., W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976 

Groicki B., Porządek sądów i praw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie 

Polskiej, Warszawa 1953 

Groicki B., Tytuły prawa maydeburskiego do porządku i do artykułów, pierwej 

po polsku wydanych, Kraków 1616, przedruk Przemyśl 1760 

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1987 

Grużewski B., Ordynacya sądów ziemskich i grodzkich w Galicyi 1778 r., Lwów 

1909 

Grzybowski K, Galicja 1848 – 1914. Historia ustroju politycznego na tle historii 

ustroju Austrii , Kraków – Wrocław – Warszawa 1959 

Hoff J., Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992 

Insler A., Zagadnienia ustrojowe samorządu terytorialnego w Polsce (uwagi 

na marginesie), Lwów 1929 

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997 

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 

2000 

Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, 

Warszawa 1936 

Jaroszyński M., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 1923 

Jaroszyński M., Zagadnienia samorządu, cz. I: Założenia samorządu, Materiały 

Biura Prac Administracyjnych, Londyn 1942 



 237 

Jastrzębski B. (red.), Edukacja samorządowa, Olsztyn 1997 

Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Historia ustroju i źródeł 

prawa, Warszawa 1983 

Jeżewski J., Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina 

w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999 

Jędraszko A., Samorząd w Niemczech, Warszawa 1994 

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 

1966 

Kalinka W., Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Kraków 1898 

Kallas M., Historia ustroju Polski X – XX w., Warszawa 1999 

Kasparek F., Nauka administracji i prawo administracyjne austriackie, Kraków 1897 

Kasparek F., Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austriackiego, Kraków 

1881 

Kasparek F., Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno – 

Filozoficznego Akademii Umiejętności, Kraków 1881 

Kasparek F., Uwagi krytyczne o Galicyjskiej organizacji gminnej i wnioski reformy, 

Kraków 1880 

[Kasparek J.R.], Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących do użytku organów C.K. 

Władz rządowych i Władz autonomicznych zebrał systematycznie ułożył i wydał 

Jan Rudolf Kasparek Naczelnik C.K. Urzędu powiatowego, t. I – II, Kraków 

1868; t. III, Kraków 1873 

[Kasparek J.R.], Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących z wyciągiem orzeczeń 

C.K. Trybunału administracyjnego. Podręcznik dla organów C.K. Władz 

rządowych i Władz autonomicznych  ułożył i wydał Jan Rudolf Kasparek , t. I – 

II, Lwów 1884; t. III – V, Lwów 1885 

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, wyd. 

IV, Poznań 1947 



 238 

Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936 

Kieniewicz S. (red.), Polska XIX w. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 

1986 

Kieniewicz S., Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1996 

Kiryk F., Płaza S.  (red.), Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, Warszawa-Kraków 1992 

Kiryk F., Płaza S.  (red.), Dzieje miasta Nowego Sącza, t. II, Kraków 1993 

Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003 

Kmieciak R., Geneza, istota i zadania samorządu, Poznań 1996  

Konieczny F., Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Wilno 1924 

Konic H., Samorząd gminny, Warszawa 1907 

Kornberger – Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność 

finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001 

Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772 – 1918), 

Kraków Zakamycze1998 

Kownslar A. O., Frizzle D. B., Discovering American history, New York-Toronto 

1967 

Koźmian S., Listy o Galicji do „Gazety Polskiej” 1875 – 76, Kraków 1877 

Kroński A., Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932 

Kroński A., Ustrój komunalny miast, Warszawa 1917 

Kruszewska – Gagoś M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 2007 

Kumaniecki K. W., Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach 

polskich w zarysie, Kraków 1921 

Kutrzeba S., Historia ustroju Polski,  t. IV, cz. II, Lwów 1920 

Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów 1925 

Lato S., Programy stronnictw ludowych 1892 – 1959, Warszawa 1962 

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2001 



 239 

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2007 

Leśniak A., Leśniak J., Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2000 

Lipiński L., Sprawozdanie z zarządu miasta Nowego Sącza za czas od 13.XI 1984 

po koniec roku 1899, Nowy Sącz 1900 

Łaszewski R., Salmonowicz S., Historia ustroju Polski, Toruń 1997 

Łojek J., Prasa polska 1864 – 1918, Warszawa 1976 

Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Kraków 2003 

Malec D., Malec J., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003 

Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996 

Mazurkiewicz J., Korobowicz A., Historia państwa i prawa polskiego 1795 – 1864, 

Lublin 1970 

Mencel T., Galicja Zachodnia 1795 – 1809, Lublin 1976 

Merunowicz I., Wyniki samorządu w Galicji. Z powodu 50-lecia istnienia urządzeń 

autonomicznych w Galicji, Lwów 1916 

Miemiec W., Cybuslki B. (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. 

Zagadnienia ustrojowe i prawno – finansowe, Warszawa 1996 

Najdus W., Szkice z historii Galicji, t. I, Warszawa 1958; t. II, Warszawa 1960 

Nawrocki S., Jezuici w Nowym Sączu. Sprawozdanie z obchodu uroczystości 150 lat 

pobytu i działalności Ojców Jezuitów w Nowym Sączu (1882 – 1982), Nowy 

Sącz 1982 

Nawrot B., Pokładecki J. (red.), Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i 

perspektywy, Poznań 1999 

Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Warszawa 

2001  

Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa 

kapitalistycznego, Warszawa 1988 

Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Warszawa 2003 



 240 

Nowolecki A., Ostatnie dwadzieścia lat Krakowa i trzech jego burmistrzów, Kraków 

1882 

Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2001 

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934 

Panejko J., Samorząd porównawczy, Kraków 1928 

Pannenkowa I., Walka Galicji z centralizmem wiedeńskim, Lwów 1918 

Piekarczyk S., Studia z dziejów miast polskich XIII – XIV wieku, Warszawa 1955 

Pilat T., Pogląd historyczny na urządzenia gminy w Galicji, Lwów 1878 

Pilat T., Tablice statystyczne stosunków gminnych w Galicji, Lwów 1877 

[Piwocki J.], Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych opracowany przez 

Jerzego Piwockiego, wyd. II, t. I – V, Lwów 1909 – 1912 

Piwońska z Wałachiewiczów E., Wspomnienia, APNS, Sandecjana, Sand II 2 

Płaza S., Historia prawa w Polsce: zarys wykładu, cz. 2: Polska pod zaborami, 

Kraków 1993 

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X – XVIII w., Kraków 

1997 

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod 

zaborami., Kraków 1998 

Prawelska – Skrzypek G., Prawne i społeczne aspekty samorządności terytorialnej, 

Kraków 1991 

Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934 

Rott H. (red.), Ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice, Wrocław 

1993 

Rutkowska – Płachcińska A., Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany 

gospodarcze i społeczne, Wrocław 1961 

Rostworowski M., W sprawie stosunku autonomii do §14 ustawy zasadniczej 

o reprezentacji państwa, Kraków 1914 



 241 

Rozwadowski W., Historia prawa sądowego: zarys wykładu, Poznań 1992 

Schnür – Pepłowski S., Cudzoziemcy w Galicyi (1787 – 1841), Kraków 1902 

Schnür – Pepłowski S., Z przeszłości Galicyi 1772 – 1862,  Lwów 1894 

Sczaniecki W., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1987 

Sikorski R., Samorząd miejski, Warszawa 1927 

Sikorski R., Ustrój i zakres działalności władz i związków samorządowych. 

Streszczenie wykładów, Warszawa 1925 

Sitek L., I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, 1818 – 1908, 

Nowy Sącz 1968 

Skorowidz przemysłowo – handlowy Królestwa Galicji, Lwów 1912 

Smoszyńska N., Buczyński S., Ustrój i zakres działania związków samorządowych. 

Samorząd ziemski, Warszawa 1925 

Sójka – Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1986 

Starościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960 

Stryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 

1931 

Steczkowska M., Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków 1872 

Sygański J., Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego 

rozbioru Polski, t. I i II, Lwów 1901 

Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomerii i W. Ks. Krakowskiego na lata 1867 - 

1914 

Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 

2005 

Szlachta B., Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Kraków 

2000 



 242 

Szlachta B., Samorząd terytorialny – modele uzasadnień, [w:] G. Prawelska – 

Skrzypek (red.), Prawne i społeczne aspekty samorządności terytorialnej, 

Kraków 1991 

Trevelyan G. M., Historia Anglii, Warszawa 1963 

Wachholz S., Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe), 

Warszawa 1928 

Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795 – 1918, 

Warszawa 1994 

Wawel – Louis J., Początkowe sądownictwo austriackie w Galicji (1772 – 1784), 

Lwów 1897 

Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1972 

Wiktorowska A., Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840 – 

1983, Wrocław 1986 

Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia 

administracyjnoprawne, Warszawa 2002 

Winiarski B., Ustrój prawno-polityczny Galicji, Warszawa 1915 

Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999 

Wójtowicz W. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2000 

Wróbel S., Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Poznań 2008 

Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 2004 

Zaleski W. S., Dzieje przemysłu w b. Galicji, 1804 – 1929,  Kraków 1930 

Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem terytorialnym, Lublin 1993 

 



 243 

Artykuły w czasopismach: 

Antoń S., Dzieje ruchu ludowego Sądecczyzny w latach 1870 - 1919, „Rocznik 

Sądecki” 1967, t. VIII 

Balzer O., Reformy społeczne i polityczne Konstytucji 3 Maja, „Przegląd Polski” 

1890-1891, IV 

Bałtruszajtys G., Problem sądów pokoju w Galicji na tle reformy procesu cywilnego 

(1861 - 1895), „Czasopismo Prawno – Historyczne” 1965, t. 2 

Bek J., Samorząd a państwo, „Gmina” 1925, nr 11 

Bek J., O samorządzie. Samorząd a państwo, „Gmina” 1925, nr 15 

Bogusławski A., Rozwój samorządu w Polsce, „Kalendarz Samorządowy” 1928 

Broński K., Struktura funkcjonalna miast galicyjskich w dobie autonomicznej, 

„Studia Historyczne” 1990, z. 3/4 

Buda J., Ustrój miasta Nowego Sącza w latach 1866 – 1918, „Rocznik Sądecki”  

1987, tom XVIII 

Chojna – Duch E., Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, „Przegląd 

Samorządowy” 2000, nr 1 

Cyło W., Nowy Sącz w ostatnim 50-leciu, „Rocznik Sądecki” 1949, t. II 

Dalbor W., Samorząd jako podstawa ustroju państwowego, „Wiadomości 

Samorządowe” 1928, nr 12 

Grenowski J., Pojęcie samorządu terytorialnego, „Samorząd Miejski” 1932, z. 24 

Dobrowolski H., Ruch socjalistyczny w Nowym Sączu (1890 – 1918), „Rocznik 

Sądecki” 1968, t. IX 

Dziwik K., Rozwój przestrzenny miasta Nowego Sącza od XII do XIX wieku na tle 

stosunków gospodarczych, „Rocznik Sądecki” 1962, t. V 

Golachowski K., Dzieje prasy nowosądeckiej (1891 – 1961), „Rocznik Sądecki” 

1962, t. V 



 244 

Golachowski K., Inwentarz archiwum Nowego Sącza z lat 129201772, „Rocznik 

Sądecki” 1957, t. III 

Golachowski K., Kronika kulturalna, „Rocznik Sądecki” 1939, t. I 

Golachowski K., Szkic z dziejów szkolnictwa ludowego w Nowym Sączu w okresie 

zaboru austriackiego, „Rocznik Sądecki” 1960, t. IV 

Golachowski K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu, „Rocznik 

Sądecki” 1939, t. I 

Grodziski S., Źródła prawa w Galicji, „Czasopismo Prawno – Historyczne” 1964, 

t. 16 

Heliasz A., Ustrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. Zaborze pruskim u progu 

II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 4 

Jaroszyński M., Rola i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, „Kalendarz 

Samorządowy” 1926 

Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 

1999, nr 1-2 

Jastrzębska M., Kondycja finansowa a polityka finansowa jednostki samorządu 

terytorialnego (uwarunkowania i związki), „Samorząd Terytorialny” 2002, 

nr 11  

Jelonek A., Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810 – 1955, 

„Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 5 

Kasznica S., Skład wyznaniowy i zawodowy rad gminnych podległych ustawom 1889 

i 1896 r., „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, 1910, XXII 

Kleczyński J., Stosunki propinacyjne w Galicji, „Wiadomości Statystyczne” 1876, 

r. 2,  

Krawczyk K., Ludność miasta Nowego Sącza w okresie autonomicznym (l. 1866 – 

1914), „Rocznik Sądecki” 1973, t. XIV 

Kroński A., Z zagadnień samorządu terytorialnego, „Samorząd Miejski” 1932, z. 9 



 245 

Krupa J., Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki” 1939, 

t. I 

Kulesza M., Komunalizacja zapoczątkowała przemiany gospodarcze, „Gazeta 

Samorządu i Administracji” 2005, nr 10 

Leoński Z., Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 

1991, nr 3 

Lewicki W., Organizacja władz miejskich gmin w Galicji, „Ekonomista Polski” 

1891, t. V 

Madurowicz M., Stowarzyszenia przemysłowe w Galicji w roku 1894. Na podstawie 

statystyki urzędowej, „Wiadomości Statystyczne” 1897, tom 16, z. I 

Mochnacki R., Dr Kaiserfeld i ustawodawstwo, „Przegląd Sąd. i Admin.” 1876, z. II 

Morawski Sz., Obrazy miast i miasteczek niektórych, „Dziennik Literacki”1866, t. 

XV, nr 33 (14 VIII) 

Niwiński M., Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, „Biblioteka Krakowska” 

1938, nr 95 

Panejko J., Założenia metodologiczne w badaniu pozytywno – prawnego pojęcia 

samorządu, „Samorząd Terytorialny” 1935, z. III i IV 

Patkaniakowski M., Krakowska rada miejska w wiekach średnich, „Biblioteka 

Krakowska” 1934, nr 82 

Pilat T., Najważniejsze wyniki spisu ludności Galicji z 31 grudnia 1880 według 

tymczasowych zestawień powiatowych, „Wiadomości Statystyczne o 

Stosunkach Krajowych” 1881, t. VI, z. 2 

Pilat T., Obszar, zabudowania i ludność miast większych Galicji, „Wiadomości 

Statystyczne o Stosunkach Krajowych” 1890, t. XI, z. 3 

Słowikowski T., Fragmenty z przeszłości pierwszego państwowego Liceum i 

Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu w wieku XIX, „Rocznik Sądecki” 

1939, t. I 

Sobociński W., Sąd i prawo w Polsce pod zaborami. (Szkic rozwoju instytucji 

prawno-sądowych i polskiej nauki prawa), „Państwo i Prawo” 1967, nr 2 



 246 

Strzelecki J., Rozważania na temat istoty samorządu, „Samorząd” 1933, nr 2 

Wakar W., Z teorii samorządu, „Gmina” 1929, nr 18 – 19 

Wasiutyński B., Samorząd terytorialny, „Przegląd Wszechpolski” 1923, nr 7 

Wawel – Louis J., Sądownictwo w Królestwie Galicji (1784-1855), „Przegląd Prawa 

Administracyjnego” 1899, nr 24 

Weinfeld I., Ludność miejska Galicji i jej skład wyznaniowy  (1881 – 1910), 

„Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych” 1912, t. XXIV, z. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

 

 

 

Załączniki 

 

 

Załącznik nr 1: Formularz spisu członków gminy uprawnionych do 

głosowania w wyborach do rady gminy 

Załącznik nr 2: Wzór spisu wyborców koła wyborczego 

Załącznik nr 3: Formularz listy głosujących w wyborach do rady gminy 

Załącznik nr 4: Lista pomocnicza do liczenia głosów w wyborach do 

rady gminy 

Załącznik nr 5: Protokół z posiedzenia rady miejskiej Nowego Sącza z 

dnia 28 lutego 1867 r. 



 248 

Załącznik nr 1 

Formularz spisu członków gminy uprawnionych do głosowania 

w wyborach do rady gminy 

 

 



 249 

Załącznik nr 2 

Wzór spisu wyborców koła wyborczego 

 

 

 



 250 

Załącznik nr 3 

Formularz listy głosujących w wyborach do rady gminy 

 

 

 



 251 

Załącznik nr 4 

Lista pomocnicza do liczenia głosów w wyborach do rady gminy 

 

 

 



 252 

Załącznik nr 5 

Protokół z posiedzenia rady miejskiej Nowego Sącza  

z dnia 28 lutego 1867 r. 

 

 

 


	Spis treści
	Wstęp
	Rozdział I
	Samorząd terytorialny. Powstanie i rozwój nowoczesnej samorządności
	1. Pojęcie samorządu terytorialnego
	2. Kształtowanie się nowoczesnego samorządu terytorialnego w Europie i na ziemiach polskich

	Rozdział II
	Rozwój miejskich instytucji samorządowych w Nowym Sączu do XIX wieku
	1. Sytuacja mieszkańców miast i funkcjonowanie instytucji miejskich na ziemiach polskich do XVIII w.
	2. Struktura i funkcjonowanie instytucji miejskich w Nowym Sączu do XVIII w.
	3. Instytucje miejskie Nowego Sącza  w okresie przedautonomicznym

	Rozdział III
	Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminnego w okresie autonomii Galicji
	1. Klasyfikacja źródeł prawa Austrii w okresie 1860-1918P85F P. Organy prawotwórcze
	2. Hierarchia i wzajemny stosunek norm prawnych
	3. Ustrojowe prawo samorządowe - podstawy prawne samorządu terytorialnego w okresie autonomii Galicji

	Rozdział IV
	Terytorium i mieszkańcy gminy miejskiej Nowy Sącz w latach 1866 - 1918
	1. Podstawowe elementy definicyjne samorządu gminnego
	2. Terytorium gminy
	3. Substrat osobowy

	Rozdział V
	Organizacja rady miejskiej Nowego Sącza w latach 1866–1918
	1. Skład rady miejskiej i wybór członków organu
	2. Status prawny radnego
	3. Organizacja wewnętrzna rady gminy

	Rozdział VI
	Funkcjonowanie rady gminnej
	1. Zadania rady gminy
	2. Tryb działania rady gminy

	Rozdział VII
	Ustrojowa pozycja magistratu Nowego Sącza w latach 1866 - 1918
	1. Skład i kadencja magistratu. Procedura wyboru członków.
	2. Zakres kompetencji i tryb funkcjonowania magistratu
	3. Aparat urzędniczy

	Rozdział VIII
	Burmistrz w systemie organów samorządowych
	1. Pozycja burmistrza na tle pozostałych organów samorządu gminnego
	2. Zakres zadań burmistrza
	3. Nowosądeccy burmistrzowie w praktyce funkcjonowania organów samorządowych

	Rozdział IX
	Samodzielność gminy
	1. Samodzielność w zakresie wykonywania zadań
	2. Samodzielność finansowa gminy
	3. Nadzór nad samorządem gminnym

	Zakończenie
	Bibliografia
	Załączniki
	Wzór spisu wyborców koła wyborczego
	Lista pomocnicza do liczenia głosów w wyborach do rady gminy
	Protokół z posiedzenia rady miejskiej Nowego Sącza





