
Quiz Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym 

27 maja dzień Samorządu Terytorialnego.  To wyjątkowe święto, 

zostało ustanowione na pamiątkę pierwszych wyborów 

samorządowych w Polsce z 27 maja 1990 roku. Reforma 

samorządowa to jedno z największych dokonań okresu transformacji. 

Jest to wyjątkowe osiągnięcie nie tylko działaczy aktywizujących 

lokalne społeczności, ale w szczególności mieszkańców miast, którzy 

są nieodłącznym elementem wspólnoty samorządowej. Z tej okazji 

chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców Gminy Przecław  

do udziału w naszej zabawie 

Na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych 

z 1990 r. Dom Kultury w Przecławiu oraz Urząd Miejski  

w Przecławiu organizują Quiz Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody. 

W quizie może wziąć udział każdy mieszkaniec naszej Gminy,  

który ukończył 16 rok życia. Quiz składać się będzie z 30 pytań, 

ponieważ w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę- 30 lat 

Samorządu.  

 

-20 pytań stanową pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru  

z ogólnej wiedzy o Samorządzie.  

- 10 pytań  stanową pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru 

z ogólnej wiedzy o Gminie Przecław 

 

 

 

 

 



 

Pytania zamknięte: WIEDZA OGÓLNA O SAMORZĄDZIE 

1. Jaka jest podstawowa jednostka administracyjna w Polsce? 

a. Województwo 

b. Gmina 

c. Sołectwo 

d. Dzielnica 

2. Kto w Polsce tworzy gminy? 

a. Rada Ministrów w drodze ustawy 

b. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 

c. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia 

d. Prezydent w drodze zarządzenia 

3. Na wniosek co najmniej ilu mieszkańców gminy przeprowadza  

się referendum lokalne w gminie? 

a. 5% 

b. 10% 

c. 1/2 liczby mieszkańców danej gminy 

d. 3/5 liczby mieszkańców biorących udział w ostatnich wyborach 

4. Jaka ustawa po 1989 r. przywracała samorząd terytorialny w Polsce? 

a. ustawa z 18 maja 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

b. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 

c. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym, powiatowym  

i wojewódzkim 

d. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

5. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej należy  

do obowiązków: 

a. skarbnika 

b. głównego księgowego 

c. zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

d. wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

6. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej 

przysługuje: 

a. grupie radnych lub zarządowi JST 

b. skarbnikowi JST 

c. wyłącznie zarządowi JST 

d. komisji rewizyjnej 



7. Zarząd JST sporządza i przedkłada do zaopiniowania projekt 

uchwały budżetowej wyłącznie: 

a. organowi stanowiącemu JST i regionalnej izbie obrachunkowej 

b. regionalnej izbie obrachunkowej 

c. regionalnej izbie obrachunkowej i wojewodzie 

d. regionalnej izbie obrachunkowej, wojewodzie i organowi 

stanowiącemu JST 

8. Zarząd związku JST informuje zarządy JST tworzące związek oraz 

właściwą regionalną izbę obrachunkową o kwotach zobowiązań 

związku w terminie: 

a. ustalonym przez zarząd związku JST 

b. 15 dni od dnia ich zaciągnięcia 

c. miesiąca od ich zaciągnięcia 

d. ustalonym przez regionalną izbę obrachunkową 

9. Zarząd JST oddaje pobraną dotację związaną z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej na rachunek dysponenta 

(najczęściej wojewody) przekazującego dotację celową według stanu 

środków na: 

a. dzień miesiąca – w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca 

b. 20. dzień miesiąca – w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca 

c. 10. dzień miesiąca – w terminie do 15. dnia danego miesiąca 

d. 15. dzień miesiąca – w terminie do 25. dnia danego miesiąca 

10. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

powołuje: 

a. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,  

w porozumieniu ze starostą 

b. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  

po zasięgnięciu opinii starosty. 

c. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej samodzielnie 

d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

11. Organami powiatu są: 

a. Rada Powiatu, Zarząd Powiatu i Starosta 

b. Rada Powiatu i Zarząd Powiatu 

c. Radni, Rada Powiatu i Zarząd Powiatu 

d. Radni, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu i Starosta 

12. W którym z podanych szczebli samorządu terytorialnego organem 

wykonawczym nie jest zarząd?  

a.  Gmina  

b.  Powiat  

c. Województwo  

13. W której z poniższych sytuacji została wykorzystana zasada 

subsydiarności?  



a. Należy dbać o rozwój środowiska, aby zapewnić możliwość bytu 

kolejnym pokoleniom.  

b. Gmina chce wybudować basen, ale najpierw musi stworzyć wiele 

planów rozwoju i infrastruktury, aby basen mógł powstać  

i funkcjonować w przyszłości.  

c.  Powiat i województwo mają określone ustawami zadania, gmina 

zaś wykonuje te zadania o charakterze lokalnym, które nie są dla 

powiatów i województw zastrzeżone.  

d. Województwo dostało z UE pieniądze na stworzenie lepszych 

środków komunikacji na wsiach, ale samo tego nie robi, tylko zleca 

wykonanie gminom, ponieważ to one lepiej mogą wykonać 

 to zadanie. 

14. Co stanowi o ustroju gminy?  

a. budżet gminy  

b. statut gminy  

c. uchwała rady gminy na początku każdej kadencji  

d. burmistrz  

15. Czy samodzielność gminy jest prawnie chroniona?  

a. Nie, w żaden sposób  

b.  Nie, jeżeli jest to gmina do 300 tys. mieszk.  

c. Tak, samodzielność każdej gminy podlega ochronie sądowej 

d. Tak, ale tylko wtedy, gdy zostanie podjęta taka uchwała rady 

gminy 

16. Statut gminy powyżej jakiej ilości mieszkańców podlega uzgodnieniu 

z Prezesem Rady Ministrów?  

a) pow. 100 tys.  

b) pow. 200 tys.  

c) pow. 300 tys.  

d) Każdy statut podlega uzgodnieniu  

17. Ile powiatów ziemskich zostało utworzonych na mocy rozporządzenia 

z dnia 1 stycznia 1999r. w Polsce?  

a. 306  

b.  307  

c.  314  

d. 309  

18. W skład zarządu gminy wchodzą:  

a. Radni i członkowie komisji  

b. Wójt  

c. Każdy chętny obywatel zatwierdzony przez radę gminy  

d. W gminie nie ma zarządu  



19. Uchwałę budżetową organ stanowiący JST podejmuje: 

a. nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego 

b. za zgodą regionalnej izby obrachunkowej do 31 stycznia roku 

budżetowego 

c. bezwzględnie przed rozpoczęciem roku budżetowego 

d. przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku 

budżetowego 

20. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej 

przysługuje: 

a. grupie radnych lub zarządowi JST 

b. skarbnikowi JST 

c. wyłącznie zarządowi JST 

d. komisji rewizyjnej 

21. Ile Gmina Przecław liczy jednostek pomocniczych gminy: 

a. 11 

b. 12 

c. 13 

22.  Prawidłowa nazwa organu stanowiącego gminy Przecław to: 

a. Rada Gminy 

b. Rada Miasta 

c. Rada Miejska 

23.  Organ stanowiący gminy Przecław liczy: 

a. 12 członków 

b. 15 członków 

c. 10 członków 

24.  Burmistrzem Gminy Przecław jest Pani Renata Siembab, pełnienie 

Urzędu rozpoczęła w dniu: 

a. 19 listopada 2018 

b. 11 listopada 2018 

c. 21 października 2018 

25.  Przewodniczącym Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest: 

a. Radny Andrzej Wójcik 

b. Zbigniew Jurek 

c. Anna Szlachetka 

d. Stanisław Moździoch 



26.  Gmina Przecław w 2019 i 2020 roku pozyskała dofinansowanie  

na budowę dróg gminnych: 

a. RPO 

b. z Funduszu Dróg Samorządowych 

c. funduszu autostrad 

 

27.  W którym roku Przecław odzyskał prawa miejskie: 

a. 2013 

b. 2010 

c. 2011 

28.  Za nim Przecław odzyskał prawa miejskie na czele gminy stał: 

a. Przewodniczący 

b. Wójt 

c. Sołtys 

d. Koniuszy 

29.  Ile obecnie lat liczy kadencja organów gminy: 

a. Pięć 

b. Dziesięć 

c. Cztery 

d. Sto 

30.  Zastępcą Burmistrza Gminy Przecław jest: 

a. Grzegorz Skrzypek 

b. Janusz Krakowski  

c. Joanna Krzempek 

 

 

 

 

 

 


