


• W początkach państwa polskiego 

okolice dzisiejszej gminy Solec 

nad Wisłą przynależały do grodu 

kasztelańskiego w Radomiu.  

• W następnych wiekach te obszary 

należały do ziemi radomskiej. 



• W dawnych wiekach ustrój 
wiejski opierał się na normach 
prawa zwyczajowego zwanego 
później prawem polskim.

• Od XIII wieku wprowadzano 
nowoczesne formy ustroju 
wiejskiego – prawo niemieckie.

• Na czele wsi stał sołtys i ława 
wiejska, wsie posiadały własne 
sądownictwo i dużą autonomię. 

• Ludność wiejska rozliczała się                      
z właścicielem wsi w formie 
czynszu. 
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• Solec leżał obok dogodnej przeprawy wiślanej                        
i znany był już w początkach państwa 
polskiego, po raz pierwszy wzmiankowany                          
w 1136 roku. Już wówczas funkcjonował tu 
obronny gród.   

• W początkach państwa polskiego Solec został 
przekazany na rzecz Kościoła, jednak za 
czasów Władysława Łokietka (początek XIV 
wieku) wrócił do domeny królewskiej. 

• Solec stanowił strategiczny punkt na mapie 
obronnej państwa. Chronił przez najazdami 
Litwinów i Jaćwingów. 

• Po prawej współczesna mapa obrazująca Polskę    
za czasów Kazimierza Wielkiego. 
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• W okresie panowania Kazimierza Wielkiego 

przebudowano miejscowy gród obronny na 

zamek. 

• Zamek solecki strzegł przeprawy wiślanej, 

chronił spław rzeczny.

• W Solcu funkcjonowała też komora celna. 

• Przed 1333 rokiem król nadał przywilej 

miejski na prawie niemieckim. 

• Solec stał się miastem. 
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• Miasta lokowano na tak zwanym 

„surowym korzeniu”, od podstaw.

• Wytyczono rynek i regularną siatkę ulic. 

• Miasto zyskało prawo organizacji 

cotygodniowych targów i jarmarków. 

• Po prawej typowy dokument królewski 

lokacji miasta.

• Król Władysław Jagiełło przebywając                     

w Solcu w 1417 roku nadał miastu 

rozległe przywileje.  
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• Prawo niemieckie oznaczało przyjęcie nowoczesnych  
wzorców w organizacji miasta, 

• Wyłączono miasto spod praw polskiego i ustanowiono 
autonomiczne sądownictwo oraz własne prawa 
wewnętrzne,   

• Na czele miasta stał wójt lub sołtys, urzędy te były 
dziedziczne, 

• Do pomocy wójt lub sołtys posiadał ławników, 

• Mieszczanie zajmowali się głównie handlem                      
i rzemiosłem i zrzeszali się  w cechach,

• Każde miasto posiadało także pewien obszar gruntów 
ornych, 

• Po prawej praca dawnego cieśli według grafiki                         
z epoki, 
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• W okresie I Rzeczpospolitej (od 
1569 roku)  okolice współczesnej 
gminy należały do powiatu 
radomskiego w województwie 
sandomierskim.  

• W Radomiu zbierały się sądy 
ziemskie dla szlachty. Tam też 
urzędował starosta. 

• Sejmik ziemski zbierał się natomiast 
w Opatowie. 

• Po prawej rysunek „Sejmik                              
w miasteczku” (rys. Piotr Norblin)
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• W XVI wieku znaczenie Solca rosło wraz 
rozwojem gospodarczym całego kraju.

• Zwiększało się  znaczenie spławu rzecznego                          
i przeprawy przez Wisłę. 

• Solec płacił jedną z większych sum podatków                   
w województwie sandomierskim, co świadczy                       
o wielkości miasta. 

• Miasto posiadało przywilej cotygodniowych 
targów i organizowało 5 jarmarków rocznie. 

• Dodatkowo posiadało prawo warzenia                            
i wyszynku trunków alkoholowych.  

• Po prawej spis podatkowy z 1569 roku. 
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• Po prawej fragment współczesnej mapy 
województwa sandomierskiego 
(Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, 
Warszawa 1993). 

• Kolor czerwony oznacza własność 
królewską, kolor żółty prywatną, 
fioletowy kościelną.  

• W rejonie Solca dominowały majątki 
królewskie zarządzane przez starostów 
(niegrodowych) z siedzibą w Solcu.  

• Parafie funkcjonowały w Solcu, 
Zemborzynie i Pawłowicach. 
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• Pierwsza połowa XVII wieku to czas  
największego rozkwitu miasta.

• Hojne przywileje królewskie przekładały się na 
bogactwo miasta.

• Przywileje dla Solca nadawano w latach: 
1412,1417,1511,1530 (odnowienie),1554, 1578, 
1611, 1649. 

• Miasto posiadało do dyspozycje rozległe lasy                         
z barciami w Wólce Soleckiej.  

• Do miast przylegało kilka przedmieści, 
dodatkowo łachy i kępy wiślane oraz 5 jezior.

• W pierwszej połowie XVII wieku w mieście 
powstał klasztor ojców reformatów. 

• Przywileje królewskie zwalniały mieszczan  
soleckich z ceł i opłat targowych w całym kraju 
(przywilej Stefana Batorego).

• Zapewniały wolny wykup i sprzedaż soli.

• W promieniu 3 mil od miasta zabraniano 
sprzedaży towarów bez pośrednictwa 
mieszczan soleckich.

• Miasto szczyciło się zamkiem królewskim                           
i ogrodem w stylu włoskim. 

• W 1654 roku liczyło 246 domów mieszkalnych.  

• W mieście istniał zakaz osiedlania się Żydów. 
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• Najazd wojsk szwedzkich w latach 

1655-1657 spowodował zniszczenie 

bogatego miasta.

• Miasto zostało zrujnowano, zamek 

niemal zburzony.

• W kilka lat po potopie szwedzkim                             

w mieście zamieszkałych było tylko 40 

domów.

• Po prawej opis zniszczeń miasta.    
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• W XVIII wieku Solec nie odzyskał już 

dawnej świetności.

• W połowie stulecia miasto liczyło 

około 179 domów mieszkalnych. 

• Solec stanowił nadal własność 

królewską.  

• 14 września 1709 roku miasto 

odwiedził car Rosji Piotr I podczas 

działań wojennych w Polsce.  
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Opis miasta z 1765 roku Fragment mapy Regni Poloniae                           

z XVIII wieku 
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• 2 marca 1787 roku miasto odwiedził 
król Stanisław August Poniatowski. 

• W tym okresie dawny zamek był 
remontowany przez ówczesnego 
starostę Przebendowskiego.

• Mieszczanie witali króla wystrzałami 
z dział.

• Króla witali także soleccy Żydzi, 
którzy w tym czasie posiadali już 
prawo osiedlenia się.  

• Po prawej opis z 1789 roku 

•
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• W okresie XV i XVI wieku polska wieś była dość 
zamożna i cieszyła się dużymi przywilejami, 

• Od XVI wieku szlachta, czyli dominujący stan w 
Rzeczpospolitej, rozpoczęła proces ograniczania 
praw ludności wiejskiej, 

• Wiązało się to z powstawaniem folwarków, 
dużych gospodarstw rolnych, nastawionych na 
produkcję zboża, na które istniał duży popyt na 
Zachodzie Europy. 

• W miejsce dawnych czynszów wprowadzano 
coraz większą pańszczyznę. 

• Nawet w tych trudnych czasach wieś posiadała 
pewną formę samoorganizacji – samorząd 
gromadzki z własnym sądownictwem pod 
nadzorem pana.    

• Poniżej zagroda chłopska według rysunku Piotra 
Norblina. 
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Mapa Karola de Pertheesa z 1791 roku Fragment angielskiej mapy z 1795 roku 
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• W 1795 roku obszary 
województwa sandomierskiego 
zostały włączone do Austrii                             
w ramach III rozbioru 
Rzeczpospolitej,

• Nową prowincję nazwano Galicją 
Zachodnią, 

• Prawa miejskie Solca zostały 
zachowane,

• Po prawej stronie fragment 
austriackiej mapy z 1806 roku,  
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• W wyniku wojen napoleońskich Galicję Zachodnią                        
(w tym okolice Solca) włączono do Księstwa 
Warszawskiego, 

• Początki samorządu gminnego, w naszym tego słowa 
znaczeniu, sięgają roku 1809  i reform ustrojowych                                               
z czasów Księstwa Warszawskiego,

• Początkowo gminy wiejskie obejmowały przynajmniej 
10 domów wiejskich pozostających pod nadzorem 
jednego właściciela ziemskiego, który pełnił 
obligatoryjnie urząd wójta lub też wyznaczał na ten 
urząd inną osobę,

• Wójt pełnił urząd bezpłatnie, sprawował władzę 
urzędową nad podległą mu ludnością, wykonywał 
polecenia władz zwierzchnich, zbierał podatki itp.,
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• Na początku 1810 roku ziemie nowo 

przyłączone do Księstwa Warszawskiego 
podzielono na nowe departamenty 
(województwa) i powiaty. 

• Wśród nowych powiatów powołano także 
powiat solecki z podprefektem na czele. 

• Powiat solecki istniał także w Królestwie 
Polskim (od 1815 roku). 

• Powiat solecki funkcjonował do 1837 roku, 
kiedy to został włączony do dużego powiatu 
opatowskiego. 
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• Po upadku Księstwa Warszawskiego,                     
w 1815 roku, powołano Królestwo Polskie -
państwo zależne od Rosji

• W nowym państwie zachowano dawne 
rozwiązania ustrojowe na najniższym 
poziomie, 

• Wójtami – urzędnikami państwowymi -
pozostawali właściciele ziemscy lub 
przedstawiciele drobnej szlachty, 

• W poszczególnych wsiach powoływano 
sołtysów, pomocników wójta, 

• Ludność wiejska była zależna od ziemian, 

• Każda większa wieś na obszarze dzisiejszej 
gminy stanowiła oddzielną gminą wiejską, 

• Po prawej obszary współczesnej gminy na 
mapie z 1820 roku 

26



27



• Na początku XIX wieku Solec stanowił 
własność rządową. 

• Był to niewielki ośrodek miejski, 
jednak rozwijał się.  

• Na czele władz miasta stał burmistrz                            
i rada miejska.

• Coraz większa była grupa ludności 
żydowskiej. 

• W 1827 roku miasto liczyło 308 domów 
i 1 692 mieszkańców, natomiast w 1858 
roku już 319 domów i 2 213 
mieszkańców. 

• Po prawej fragment mapy z 1839 roku. 
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• Od 1859 roku wprowadzono 
większe terytorialnie gminy 
wiejskie, liczące przynajmniej 
50 domów, także z różnych 
majątków ziemskich,

• Starano się wyznaczać na 
wójtów osoby przygotowane na 
to stanowisko, 

• Poszczególne wsie mogły odtąd 
same wybierać sołtysów 
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• W latach 1859-1867 przeprowadzono 
liczne zmiany w podziale gminnym. 
Początkowo powołano więcej gmin, część 
z nich wkrótce zlikwidowano, 
skomasowano w większe jednostki. 

• W latach 1863-1864 miało miejsce 
powstanie styczniowe.  

• W 1864 roku władze Królestwa Polskiego 
przeprowadziły uwłaszczenie gruntów 
dworskich, ziemia stała się własnością 
użytkowników.  

• Uwłaszczenie zmieniło zupełnie stosunki 
gospodarcze na wsi. 
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• W marcu 1864 roku, na podstawie 
carskiego ukazu „o urządzeniu gmin 
wiejskich” nadano znaczne 
uprawnienia funkcjonującym do tej 
pory gminom, oddzielając je od 
władzy właścicieli ziemskich.

• W 1866 roku powołano nowe 
powiaty i gubernie. 

• W tym okresie powołano gminy 
Solec oraz Pawłowice  w powiecie 
iłżeckim i guberni radomskiej. 
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Wersja rosyjska Wersja polska 
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• Po reformie ustroju gminnego, powołaniu nowych powiatów i guberni postanowiono zająć
się także kwestią miast, a głównie ich liczby. W Królestwie Polskim było ich bowiem
bardzo dużo, większość z nich powstało jest w średniowieczu i borykały się ze stagnacją
gospodarczą. Wynikało to z tego, że miasta obciążano tradycyjnie wieloma opłatami i
podatkami. Były to na przykład: targowe, jarmarczne, rogatkowe, kopytkowe, kamienne,
dyszlowe, wjazdowe, polanowe i inne,

• W opublikowanym w dniu 1 czerwca 1869 roku ukazie carskim czytamy: (…)
dostrzegliśmy, że w liczbie 452 miast królestwa, znajduje się wiele takich, które
chociażby nazywają się miastami, jednakże z powodu nieznacznej liczby mieszkańców,
małego rozwoju przemysłu i niedostateczności dochodów w rzeczywistości nie mają
znaczenia miast i niegdyś zaliczane były do nich, dlatego tylko, że według ówczesnych
praw miejscowych tylko w miastach dozwolone było prowadzenia handlu i rzemiosł
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• Wydano zatem ukaz carski, według którego polecono „Komitetowi do spraw Królestwa
Polskiego”, aby miasta, które z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju
handlu niedostatecznych dochodów nie mają w rzeczywistości znaczenia miast,
przemianować na osady miejskie i zastosować wobec nich moc ukazu z dnia 19 lutego
1864 roku o urządzeniu gmin wiejskich jako też wszystkich wydanych w jego rozwinięciu
postanowień,

• Na mocy decyzji Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego z 1869 roku Solec straciło
prawa miejskie, jednak zyskał status osady miejskiej. Zachował dawne przywileje, na
przykład do organizowania targów i jarmarków, z których zyski zasilały kasę osady,

• Osadę Solec zamieniono na wiejską gminę, natomiast dotychczasową gminę Solec
przemianowano na gminę Dziurków.

• Władze motywowały odebranie praw miejskich przyczynami ekonomicznymi, lecz
w powszechnym odczuciu były to represje za udział mieszkańców w powstaniu
styczniowym,

37



38



39



40



41



42



• Gmina po 1864 roku stanowiła podstawową 
jednostkę administracyjną kraju,

• Na gminę składały się gromady (sołectwa) 
na czele z sołtysami oraz folwarki (majątki 
ziemskie), gdzie wszelkie funkcje 
sprawował właściciel ziemski,

• Gminy wypełniały zadania narzucone przez 
państwo (na przykład podatki), ale też 
zarządzały swoim majątkiem, 
szkolnictwem, 

• Najważniejszym organem gminy było 
zebranie gminne – zgromadzenie ogółu 
mieszkańców gminy posiadających grunty, 

• Zebranie gminne wybierało urzędników 
gminy i uchwalało budżet 
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• Na czele władz gmin stał wójt 
wybierany przez zebranie gminne 
na okres 3 lat. 

• Zastępcą wójta był podwójci, także 
wybierany przez zebranie gminne. 

• Wybór wójta i podwójciego musiał 
być zatwierdzony przez władze 
powiatowe. 

• Wójt składał przysięgę służbową 
przed naczelnikiem powiatu. 
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• Wójtowie pełnili liczne funkcje 
porządkowe, zbierali podatki,  wykonywali 
zadania zlecone przez władze 
zwierzchnie, posiadali nawet prawo 
aresztowania mieszkańców gminy. 

• W każdej gminie funkcjonował areszt – tak 
zwana „koza”. 

• Wójtowie reprezentowali gminę, 
zarządzali na bieżąco majątkiem gminy, 
kierowali urzędem gminy. 

• Wykształcenie i przygotowanie wójta nie 
było istotne, bywali też wójtowie 
analfabeci. 
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• W poszczególnych gromadach 
(sołectwach) władzę 
uchwałodawczą sprawowało 
zebranie gromadzkie.

• Zebrania gromadzkie dysponowało 
majątkiem gromadzkim, 
decydowało                            o 
najważniejszych sprawach danej 
gromady. 

• W folwarkach (dworach) wszelką 
władzę posiadał właściciel ziemski. 
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• Na czele gromad stali sołtysi                  
i ich zastępcy – podsołtysi, 
wybierani przez zebranie 
gromadzkie. 

• Wybór sołtysa i podsołtysa
zatwierdzał naczelnik powiatu. 

• Sołtysi byli wykonawcami 
poleceń wójta i naczelnika 
powiatu, zbierali podatki, 
wykonywali czynności 
porządkowe.
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• Urzędy początkowo mieściły się 
nawet  w domach wójtów, z czasem                          
w samodzielnych budynkach. 

• Typowy urząd gminy składał się 
najwyżej z kilku pomieszczeń, 
często były to drewniane budynki. 

• Najważniejszym pracownikiem UG 
był pisarz, który musiał posiadać 
odpowiednie wykształcenie. 

• Pisarza gminnego zatrudniano                            
w porozumieniu z naczelnikiem 
powiatu.  

• Językiem urzędowym był rosyjski. 
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Zabudowa chłopska w początku                      

XX wieku w rejonie Solca 

Kościół św. Barbary w 1916 roku                      

w Solcu  
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• Solec od 1870 roku nie posiadał praw miejskich,

• Mimo to zachował duży zakres autonomii. Posiadał 
własny samorząd osady, z własnym budżetem                        
i zarządem.

• Dochody pochodziły głównie z targów (co druga 
środa).

• Od 1866 roku działała szkoła średnia. 

• Wzrastała liczba ludności żydowskiej, rozwijał się 
handel i usługi.

• W 1921 roku Solec liczył 342 domy i 2 513 
mieszkańców, w tym 1 669 katolików i 843 Żydów. 

• Po prawej rynek małego miasteczka w okresie 
targu. 

•
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• W 1914 roku wybuchła I wojna światowa,

• Latem 1915 roku na teren powiatu 
iłżeckiego dotarły wojska austro-
węgierskie wypierając Rosjan na wschód,

• Rozpoczęła się okupacja wojskowa (1915-
1918),

• Gminy funkcjonowały nadal                           
w ramach powiatów, 

• Okupanci zezwolili na wprowadzenie 
języka polskiego do administracji                            
i szkolnictwa, 

• Po prawej „Bitwa Legionów pod 
Jastkowem, mal. J. Ryszkiewicz (syn), 
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•W listopadzie 1918 roku Polska 
odzyskała  niepodległość. 

•W skład odrodzonego państwa 
wszedł też powiat  iłżecki                         
z gminami Dziurków, Solec                             
i Pawłowice. 

•W sierpniu 1919 roku powołano 
województwo kieleckie                                 
z powiatem iłżeckim, 



• Na obszarze byłego Królestwa 

Polskiego utrzymano w mocy 

ukaz carski z 1864 roku                             

„o urządzeniu gmin wiejskich”.

• Dodano jednak nowe 

rozwiązania na mocy dekretu 

naczelnika państwa z 27 

listopada 1918 roku.  
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• Na mocy dekretu naczelnika państwa 
wprowadzono rady gmin obok nadal 
funkcjonujących zgromadzeń 
gminnych. 

• Rady gmin złożone były z 12 radnych                
i 6 zastępców, wybieranych przez 
zgromadzenie gminne.  

• Rady gminy przygotowywały budżet, 
kontrolowała wójta, zarządzała 
majątkiem gminy, uchwalała 
regulaminy. 

• Przewodniczącym rady gminy był 
wójt.

• Typowa rada gminy z okresu II RP, po 
środku stołu krucyfiks często stosowany 
podczas zaprzysiężenia 
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• Organem wykonawczym pozostawał wójt (zastępcą podwójci)                          
i sołtys (oraz podsołtys) na poziomie gromady (sołectwa).

• Ich kompetencje nie zmieniły się aż do 1933 roku. 

• Wójtowie i sołtysi pozostawali urzędnikami pod ścisłym nadzorem 
władz powiatowych – starostów, to właśnie przed nimi składali 
przysięgę służbową.  
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• W 1933 roku przeprowadzono reformę 
administracji lokalnej ujednolicając ją                      
w całym kraju, bowiem dotąd pozostawały 
różnice regionalne.  

• Nowa ustawa zlikwidowała zebrania 
gminne. Była to wielka zmiana, bowiem 
organ ten funkcjonował od 1864 roku, jako 
symbol demokracji bezpośredniej. 

• Organami uchwałodawczymi                         
w gminie stały się: rada gminy, zebranie 
gromadzkie oraz rada gromadzka na 
poziomie gromady (sołectwa).



• Nadal funkcjonowała rada gminy, 
jednak odtąd był to najważniejszy 
organ uchwałodawczy w gminie.

• Radnych gminnych w liczbie 
proporcjonalnej do liczby 
mieszkańców wybierało kolegium 
złożone z sołtysów i radnych 
gromadzkich. 

• Rada gminy uchwalała budżet gminy                         
i czuwała nad jego wykonaniem. 

• Rada gminy wybierała zarząd gminy                                    
i kontrolowała jego poczynania. 



• Powołano nowy organ – zarząd gminy 
składający się z wójta, podwójciego i 2-3 
ławników. 

• Wybór zarządu gminy należał do rady 
gminy. 

• Zarząd gminy zbierał się na sesjach raz w 
miesiącu pod przewodnictwem wójta.

• Zarząd gminy kierował bieżącymi 
sprawami gminy, decydował o kolejności 
wydatków budżetowych. 

• Zarząd wybierano na 5 letnią kadencję. 



• Ustawa z 1933 roku podkreślała rangę 
gromady – jako podstawy samorządu 
lokalnego. 

• Na czele gromady stała kilkunastoosobowa 
rada gromadzka wybierana przez 
mieszkańców oraz sołtys jako organ 
wykonawczy. 

• Wszystkie miejscowości w gminie musiały 
należeć do jakiejś gromady, także folwarki 
dworskie. 

• Gromadom nie nadano jednak dobrego 
systemu finansowania i gromady nie 
rozwinęły w pełni swych możliwości 
samorządowych. 



Nagłówek aktu powołania gromad (sołectw) Akt powołania gromad 
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• Kłopoty gospodarcze, rządu autorytarne, 
niestabilność finansów nie sprzyjała 
samorządom. 

• Ogromnym wyzwaniem był analfabetyzm, 
brak infrastruktury drogowej, zacofanie 
polskiej wsi. 

• Symbolem osiągnięć samorządu II RP były 
liczne nowe drogi, nowe budynki szkolne, 
gmachy użyteczności publicznej. 

• Wszystko to osiągnięto w okresie 20 lat, w 
zasadzie bez środków zewnętrznych, 
głównie własnym wysiłkiem. 

• Straż ogniowa – duma każdej ówczesnej 
gminy 



• Samorząd gminny to była swoista szkoła dla 
całego zastępu społeczników tamtej epoki.

• Polska gmina była siedzibą ogromnej liczby 
stowarzyszeń i organizacji o różnym 
charakterze. 

• Powszechna działalność społeczna była 
normą tamtych czasów, prym wiedli 
samorządowcy. 

• Nastawiona patriotycznie społeczność 
wiejska,  a szczególnie młodzież, zdała 
egzamin w okresie II wojny światowej. 

• Wojna i lata następne zniweczyły liczne 
osiągnięcia ówczesnego samorządu lat 
1918-1939. 



• W dniu 1 września 1939 roku wybuchła I wojna światowa,

• Na początku września Solec został zajęty przez wojska armii 

niemieckiej,

• Kraj został poddany twardej okupacji,

• Ludność żydowska Solca została wymordowana, 



• W 1945 roku zakończyła się niemiecka 
okupacja.

• Niedługo potem odrodził się samorząd 
lokalny, granice powiatów i gmin nie uległy 
zmianom. 

• Pod osłoną Armii Czerwonej władzę                       
w Polsce przejmowały siły komunistyczne. 

• W Lublinie (od 1944 roku) funkcjonował 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) pełniący rolę rządu. 







• II wojna światowa spowodowała regres wielu małych miasteczek.

• Zabrakło wielu rzemieślników, właścicieli sklepików i straganów.

• Opuszczone nieruchomości przejmowało państwo, wiele z nich niszczało 
bez remontów. 

• Handel i dużą część usług przejęły spółdzielcze i państwowe instytucje.

• Jednostki te cechowały się słabym zaopatrzeniem i niska jakością usług.  

• Jedynie cykliczne targi powodowały ożywienie niewielkich osad miejskich. 



• Jesienią 1944 roku PKWN wydał dekrety                                     
o utworzeniu rad narodowych wzorowanych na 
doświadczeniach radzieckich. 

• Był to organ kolegialny, który przejął funkcję 
rad gmin wybieranych dotychczas w 
demokratyczny sposób. 

• Rady narodowe liczyły od 16 do 36 członków. 

• Członków rad narodowych wybierały partie 
polityczne i inne „legalne” organizacje. 

• Członkami rad narodowych zostawały osoby 
sprzyjające nowym porządkom w kraju.  

• Pracami rad narodowych kierowało prezydium                        
z przewodniczącym na czele. 



• Do 1950 roku formalnie funkcjonował 
samorząd i przedwojenne rozwiązania 
dotyczące ustroju gmin z dodaniem 
rad narodowych w miejsce rad gmin.

• Nadal działał zarząd gminy                             
z wójtem, jednak rola zarządów była 
obniżana na korzyść rad narodowych                         
i prezydiów.

• Działały także biura zarządów gmin 
(urzędy gmin) z sekretarzem na 
czele. 

• W tym okresie wzrastała biurokracja. 



• Pierwsza połowa lat 50. XX wieku to 
bardzo trudny okres dla polskiej wsi.

• Władze stawiały na kolektywną 
własność gruntu, promowano 
spółdzielnie rolnicze, państwowe 
gospodarstwa rolne.

• Gwałtownie podniesiono podatki od 
własności gruntów, szczególnie 
dotkliwe dla większych gospodarstw. 

• Narzucono obowiązkowe dostawy 
(kontyngenty) w postaci: mięsa, 
mleka, zboża i ziemniaków. 





• W 1950 roku zlikwidowano samorząd 
terytorialny w Polsce, pozostawiono 
jednak okręgi gminne. 

• Zlikwidowano urzędy wójtów                           
i zarządy gmin.

• Wszelkie uprawnienia przejęły rady 
narodowe i prezydia rad narodowych, 
które na co dzień kierowały pracami 
gmin.

• Władze gmin zajmowały się głównie 
ściąganiem podatków                                  
i obowiązkowych dostaw. 





• W 1954 roku postanowiono 
upodobnić nasz kraj do ZSRR                           
i wprowadzono niewielkie jednostki –
gromady w miejsce zlikwidowanych 
gmin.

• Gromady miały stać się zalążkiem 
kołchozów  - dużych kolektywnych 
gospodarstw wzorowanych na ZSRR.

• Z czasem rozpoczęto proces 
komasacji gromad                                          
w większe jednostki (większe 
gromady). 



• Gromady liczyły do 3 tysięcy mieszkańców                                                                              

i obejmowały po kilka dotychczasowych gromad (sołectw).

• Organem uchwałodawczym stała się gromadzka rada narodowa 

licząca kilkunastu członków wybieranych w powszechnych 

(sterowanych) wyborach.

• Wybory przeprowadzono w latach 1954,1958,1961, 1965 i 

1969.

• Gromadzka rada narodowa zbierała się na sesjach co miesiąc, 

wybierała ze swego grona prezydium oraz komisje. 





• Na co dzień gromadą kierowało 
prezydium z przewodniczącym                             
i sekretarzem na czele, byli to 
jednocześnie etatowi pracownicy 
biura gromadzkiego. 

• W biurze gromadzkim pracowało 
ponadto kilku referentów. 

• Na wsiach zlikwidowano funkcję 
sołtysa, wprowadzono w to miejsce 
pełnomocników gromadzkich 
mianowanych przez władze, dopiero 
po 1958 roku przywrócono sołtysów.  



• W tym okresie promowano kółka rolnicze 
(zrzeszenia rolników), które były pionierami 
w dziedzinie mechanizacji. 

• Po 1956 roku (epoka Władysława Gomułki,              
z prawej) zrezygnowano z forsownej 
kolektywizacji rolnictwa.

• Obniżono podatki od gospodarstw rolnych. 

• Zrezygnowano z części obowiązkowych 
dostaw, zmniejszono ich wymiary.

• Władze postawiły na szkolenia rolnicze                                               
i promowanie alternatywnych upraw                   
(np. warzywnictwo). 

• Powyższe decyzje pozwoliły na, w miarę 
normalne, funkcjonowanie prywatnych 
gospodarstw rolnych.  



• W 1958 roku uchwalono nową ustawę 
o gromadzkich radach narodowych.

• Ustawa zwiększyła uprawnienia 
gromad, jednak nadal były to 
niesamodzielne jednostki podległe 
władzom powiatowym.

• Wkrótce po powołaniu gromad 
(gromadzkich rad narodowych) 
zaczęto proces komasacji w większe 
terytorialnie gromady. 

• W końcowym okresie funkcjonowania 
gromad był to już anachroniczny 
system. 



• Powyższe gromady przyłączono w 1956 roku do powiatu lipskiego.   

Nazwa gromady Okres działalności 

SOLEC 1954-1972

PRZEDMIEŚCIE DALSZE 1954-1968 

SADKOWICE 1954-1959

PAWŁOWICE 1954-1972









• Gromady funkcjonowały do 1972 
roku. 

• Gromady były słabo zarządzane                           
i posiadały niewielkie 
uprawnienia. 

• O wszelkich inwestycjach 
decydowały władze powiatowe 
(powiatowe rady narodowe). 

• Po prawej mapa podziału 
powiatowego z 1968 roku. 



• W 1972 roku rozpoczęto 
przygotowania do reformy 
administracji lokalnej.

• W ramach powiatów powołano na 
nowo gminy, odtwarzając często  
dawne jednostki administracyjne                     
(sprzed 1954 roku).

• Stawiano na silne i duże jednostki, 
wokół miast tworzono z reguły jedną 
dużą gminę.

• Reforma gminna weszła w życie                      
z dniem 1 stycznia 1973 roku.  



• Na czele władz gminnych stało prezydium 
gminnej rady narodowej z 
przewodniczącym. 

• Prezydium tworzyły następujące osoby: 
przewodniczący, zastępca oraz 
przewodniczący komisji gminnych                       
(4 do 5 komisji). 

• Prezydium zbierało się na sesjach raz w 
miesiącu. 

• Funkcję przewodniczącego GRN                   
w latach 1975-1980 obowiązkowo łączono 
z funkcję I-go sekretarza Komitetu 
Gminnego PZPR. 



• W skład gminnej rady narodowej 
wchodziło od 20 do 50 radnych 
wybieranych w wyborach z jednej listy 
wyborczej Frontu Jedności Narodu.

• Był to organ uchwałodawczy. 

• Gminna rada narodowa zbierała się na 
sesjach przeciętnie raz w miesiącu. 

• GRN wybierała spośród siebie prezydium 
oraz komisje gminne. 

• Radnych wybierano podczas 
powszechnych wyborów w terminach: 9 
grudnia 1973, 5 lutego 1978, 17 czerwca 
1984 i 19 czerwca 1988. 



• Nowością było ustanowienie 
naczelnika gminy, powoływanego 
przez wojewodę. 

• Według wytycznych naczelnikami 
zostawały osoby z wykształceniem 
średnim lub wyższym, postawiono  po 
raz pierwszy w ustroju lokalnym w 
Polsce na fachowość. 

• Naczelnicy pełnili funkcje 
wykonawcze w stosunku do gminnej 
rady narodowej. 

• Naczelnicy kierowali urzędem gminy.  



Naczelnik 

Sekretarz 
Biura UG 

Urząd gminy 

Kierownik 
USC 

USC 

Szef GSR

Gminna 
Służba Rolna 



• W 1973 roku powołano gminę 
wiejską Solec w powiecie lipskim.   

• W 1975 roku zlikwidowano 
funkcjonujące od zawsze powiaty. 

• Jedocześnie powołano małe 
województwa w miejsce dużych.

• Gmina Solec została przyłączona do 
województwa radomskiego,  

• Województwo radomskie 
funkcjonowało w latach 1975-1998. 









• Po 1970 roku za czasów Edwarda Gierka kraj 
przeżywał duże przemiany gospodarcze.

• Tereny wiejskie również skorzystały na 
przemianach.

• Zniesiono obowiązkowe dostawy płodów 
rolnych, władze zaczęły doceniać 
indywidualnych rolników. 

• Zezwolono na zakup maszyn rolniczych przez 
rolników, dzięki polityce władz zaczęto 
budować nowe domy i budynki gospodarcze. 

• Dekada Edwarda Gierka pozwoliła na 
modernizację polskiej wsi, mimo to jeszcze 
wiele było do zrobienia. 





Edward Gierek – I sekretarz 

PZPR 

Piotr Jaroszewicz – premier 

PRL 



• Forsowna industrializacja kraju na kredyt                                                    
w epoce Edwarda Gierka zakończyła się ogromnym kryzysem 
gospodarczym od końca lat 70. 

• W miastach powszechne były strajki, na wsiach protesty miały 
mniejszy zasięg.

• Wprowadzono powszechnie kartki (bony) na zakup produktów 
żywnościowych i przemysłowych.

• W latach 70. i 80. XX wieku władze cały czas dotowały nierentowne 
PGR-y i inne formy spółdzielczości wiejskiej. 



Zebranie wiejskie Budowa w czynie społecznym 



• W latach 70. i 80. XX wieku rozpoczęto na 
większą skalę budowę wiejskich dróg. 

• Właśnie stan dróg lokalnych był jedną                                          
z największych bolączek tamtych czasów 
na wsi. 

• Drogi budowano tylko pod warunkiem, że 
większość kosztów pokryje lokalna 
społeczność w formie czynów społecznych 
lub składek. 

• Mimo, że stan dróg się poprawił to jeszcze 
bardzo wiele było do zrobienia. 

• W niektórych gminach rozpoczęto budowę 
wodociągów. 



• W końcu lat 80. XX wieku kryzys 
gospodarczy zaczął się pogłębiać. 

• Rok 1989 przyniósł przemiany polityczne                         
i gospodarcze, dla polskiej wsi był to bardzo 
ciężki okres. 

• Na początku lat 90. gospodarka wiejska 
musiała przestawić się na nowy system 
gospodarczy.

• Początkowo przyniosło to często biedę                          
i  rozczarowanie.



• W marcu 1990 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę                               
o samorządzie gminnym (początkowo jako ustawa o samorządzie 
terytorialnym).

• Dotychczas funkcjonujące gminy otrzymały osobowość prawną                        
i stały się w pełni samorządowe.

• W maju 1990 roku przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin.

• W czerwcu i w lipcu 1990 roku wybrano władze gminne,                                           
w tym wójtów i zarządy gmin. 

• Dla gmin wiejskich rozpoczął się nowy okres. 



• Gmina Solec, od 1999 roku, należy do reaktywowanego powiatu 

lipskiego w województwie mazowieckim. 

• Jednostkę zamieszkuje około 5 000 osób. 

• Obszar gminy to 137,41 km kwadratowych. 

• Na wspólnotę samorządową składa się 21 sołectw. 

• Siedzibą władz gminy jest miejscowość Solec.



• W Solcu zachowało się wiele zabytków:

• Kościół farny z XIV wieku,

• Kościół oo. Reformatów (dawny klasztor),

• Cmentarz pw. św. Barbary,

• Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego,

• Ratusz z XIX wieku,

• Budynek szkolny z 1888 roku. 





• Od 1870 roku Solec nie posiada praw miejskich.

• Osada zachowała jednak typowy dla miast układ urbanistyczny 

z rynkiem i regularną siecią ulic. 

• Solec pełni też funkcje administracyjne i handlowo-usługowe.



• Co roku w Polsce kilka miast jest restytuowanych.

• Najczęściej są to dawne miasta, którym odebrano prawa miejskie po powstaniu 

styczniowym. 

• W styczniu 2020 roku przybędzie 4 miasta, do jednego z nich przyjedzie z tej 

okazji prezydent RP.

• Polscy naukowcy w 2015 roku przeprowadzili szerokie, ankietowe badania 

dotyczące warunków życia w nowych miastach. 

• Badano 13 miast, którym nadano prawa miejskie w latach 2009-2014 (Barbara 

Konecka-Szydłowska, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast 

restytuowanych [w:] „Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce, geneza, 

rozwój, problemy”, pod red. R. Krzysztofik i Mirek Dymitrow, University of 

Gothenburg, 2015).   



• Wyniki badań naukowych są następujące:

• Wśród 13 miast restytuowanych na pytanie o poziom 

zadowolenia mieszkańców w tego typu miastach zdecydowanie 

„tak” odpowiedziało 45%, „raczej tak” 47%, „raczej nie” 6%, 

„zdecydowanie nie” 2%.

• Według ankietowanych  odzyskanie praw miejskich stanowi 

impuls rozwojowy dla ich miejscowości. 



• Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, 

• Opracował: Leszek Zugaj 


