


 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,

 We wsiach drobnoszlacheckich mieszkańcy sami 
wyznaczali wójt spośród siebie, 

 Wójt pełnił urząd bezpłatnie, sprawował władzę urzędową 
nad podległą mu ludności, wykonywał polecenia władz 
zwierzchnich, zbierał podatki itp.,



 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, 





 Do 1859 roku funkcjonowały małe gminy wiejskie 
pod nadzorem wójtów – właścicieli ziemskich, 

 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 



 W latach 1859-1867 miały miejsce liczne zmiany            
                        w podziale gminnym. Początkowo 
powołano więcej gmin, część z nich wkrótce 
zlikwidowano, skomasowano, 

 W latach 1863-1864 trwało powstanie styczniowe,  
 W 1864 roku władze Królestwa Polskiego 

przeprowadziły uwłaszczenie ziemi dworskiej, 
użytkowana przez chłopów, ziemia stała się ich 
własnością 

 Zmieniło to zupełnie stosunki gospodarcze na wsi, 



  





 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 gminę Szumowo w powiecie 

łomżyńskim i guberni łomżyńskiej, 
 Część miejscowości współczesnej gminy włączono do 

gminy Jasienica w powiecie ostrowskim (Łętownica 
wieś i folwark, Paproć Duża wieś oraz Paproć Mała wieś) 





Wersja rosyjskaWersja rosyjska Wersja polska Wersja polska 



  W skład gminy wchodziły (wg ówczesnej 
pisowni): Głębocz Mały alias Kałęczyn, Głębocz 
Wielki, Krajewo-Budziły, Mroczki Stylongi, 
Ostrożne, Pęchratka, Radwany Zaorze, Rynołty, 
Srebrna, Srebrny Borek, Szumowo, Wyszomierz 
Wielki, Żabikowo, Zaremby Jartuzy, Zaremby 
Stryjki i Żochowo Podbiele. 

 Większość z tych wsi były to zaścianki 
szlacheckie







 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 



 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, 



 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, 



 W poszczególnych gromadach (sołectwach) 
władzę uchwałodawczą sprawowało zebranie 
gromadzkie,

 Zebrania gromadzkie wybierało sołtysa                  
              i podsołtysa (zastępcę), dysponowało 
majątkiem gromadzkim, decydowało o 
najważniejszych sprawach danej gromady, 

 W folwarkach (dworach) wszelką władzę posiadał 
właściciel ziemski, 



 Na czele gromad stali sołtysi i ich zastępcy – 
podsołtysi, 

 Wybór sołtysa i podsołtysa zatwierdzał naczelnik 
powiatu, 

 Sołtysi byli wykonawcami poleceń wójta                
                i naczelnika powiatu, zbierali podatki, 
wykonywali czynności porządkowe,





 W każdej gminie funkcjonował urząd gminy, 
 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, 



Rok Wójt i podwójci

 

Pisarz (sekretarz) 

1893

 

Władysław Zaręba

(od 1890 r.)

podwójci – Franciszek Figoń

Anasim Kul

(od 1892 r.)

 

1895

 

Władysław Zaręba 

podwójci – Franciszek Figoń

Ignacy Jasinowski

1896

 

 

Melchior Zaręba 

podwójci – Franciszek Figoń

Ignacy Jasinowski

1912

 

Franciszek Figoń  – wójt 

(od 1909 r.)

Paweł Rutkowski 

(od 1906 r.)



 W 1914 roku wybuchła I wojna światowa,
 Wkrótce potem dotarły tu wojska niemieckie 

wypierając Rosjan na wschód,
 Rozpoczęła się okupacja niemiecka (1915-1918),
 Gminy funkcjonowały nadal w ramach powiatów,
 Niemcy zezwolili na wprowadzenie języka 

polskiego do administracji i szkolnictwa, 
 Wójtem gminy w tym okresie był Paweł 

Rutkowski, 



 W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała 
niepodległość, 

 W skład odrodzonego państwa wszedł też 
powiat łomżyński z gminą Szumowo, 

 W sierpniu 1919 roku powołano województwo 
białostockie z powiatem łomżyńskim, 

 Podział administracyjny na gminy i powiaty nie 
uległ zmianom,



 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 



 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 



 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,  







 Gmina liczyła w 1921 roku 695 domów, 4 inne budynki 
mieszkalne, 4 435 mieszkańców (w tym 3 966 katolików, 
239 ewangelików, 220 żydów i 10 prawosławnych). Pod 
względem narodowościowym notowano 3 996 Polaków, 
234 Niemców, 195 Żydów i 10 Rosjan

 Według danych z 1931 roku gmina Szumowo w powiecie 
łomżyńskim obejmowała 160 km2 obszaru (w tym 94,1 km2 
użytków rolnych, 80,1 km2 gruntów ornych). W gminie było 
ówcześnie 796 domów mieszkalnych i 5 079 mieszkańców. 
W ciągu 10 lat przybyło ponad 100 budynków mieszkalnych 
i ponad 500 mieszkańców







Odznaka sołtysa z II RPOdznaka sołtysa z II RP Grupa sołtysów gminyGrupa sołtysów gminy



 W okresie II RP przeciętny urząd gminy zatrudniał 
sekretarza (pisarza) oraz 1-2 zastępców sekretarza,

 Pracownicy UG często mieszkali w pomieszczeniach 
służbowych (także w gmachu UG), 

 Władze gminne w latach 1919-1923 borykały się             
                         z kryzysem i wysoką inflacją, w latach 
1929-1935 przyszedł kolejny kryzys,

 W tym okresie wzrastało obciążenie biurokratyczne, 
narzucano nowe obowiązki bez dodawania środków 
finansowych, 









 Prawdopodobnie przez cały okres międzywojenny 
wójtem gminy był Paweł Rutkowski,

 Były inicjatorem wielu przedsięwzięć gospodarczych   
   i społecznych,

 Wójt Rutkowski  



  Siedziba władz gminnych mieściła się prawdopodobnie 
w części wsi zwanej Szumowo Nowe. Ówczesne 
Szumowo było znacznym ośrodkiem usługowo-
handlowym, 
z własnym kościołem parafialnym. Znajdowała się tam 
także bożnica żydowska. 

 W osadzie funkcjonowała poczta i telefon. 
Przecinająca gminę szosa sprzyjała rozwojowi 
gospodarczemu,

 Sekretarzem gminy w latach 20. XX wieku Andrzej 
Dębek,  latach 30. XX wieku  Henryk Babiński, 



  W gminie działał oddział Strzelca, Związek 
Młodzieży Ludowej, Związek Młodzieży Wiejskiej,

 W latach 30. XX wieku rozpoczęto budowę nowej 
szkoły, 

 Działała Gminna Kasa Pożyczkowo-
Oszczędnościowa, 

 Od 1929 roku powołano Kasę Stefczyka, 











 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 uchwała 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 









 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. 



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

   Polska gminna była siedzibą ogromnej liczby Polska gminna była siedzibą ogromnej liczby 
stowarzyszeń i organizacji o różnym charakterze, stowarzyszeń i organizacji o różnym charakterze, 

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

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

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



 W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, 
 Okolice współczesnej gminy stały się częścią radzieckiej 

strefy okupacyjnej,   
 Kraj został poddany brutalnej okupacji,
 Od 1941 roku na obszar gminy wkroczyły wojska 

niemieckie, 
 Niemcy pozostawili gminy, jednak zlikwidowali wszelkie 

organy uchwałodawcze, pozostali tylko wójtowie i sołtysi – 
organy wykonawcze, ściśle podporządkowane władzom 
okupacyjnym, 

 Wójtem gminy w tym czasie był Wiktor Uruski, 



 W 1944 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 się siły komunistyczne, 
 W Lublinie powstał Polski Komitet Odrodzenia 

Narodowego (PKWN) pełniący rolę rządu, 

  



 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 



  We wrześniu 1944 roku na nowo rozpoczęła 
działalność gmina Szumowo w powiecie 
łomżyńskim, 

 Wójtowie powojennej gminy Szumowo:

Nazwisko  i imię Okres urzędowania 

 Kurant Jan 1945-1946

Przewodek Adam 1947-1950?







 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 rad narodowe        

                    i prezydia rad narodowych, które na 
co dzień kierowały pracami gmin,

 Władze gmin zajmowały się głównie ściąganiem 
podatków i obowiązkowych dostaw, 



  W latach 1950-1954 przewodniczącym prezydium 
pozostawał Józef Laskowski, od 1951 roku Adolf 
Legacki, od 1952 roku Władysław Ziomek, w 1953 
roku przewodniczącym prezydium został Franciszek 
Krupa, 

 Biurem urzędu gminy kierował sekretarz Marian 
Jeżewski i następnie Irena Murawko, 



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



 Po 1956 roku (epoka Wiesława Gomułki) zrezygnowano               
                 z forsownej kolektywizacji rolnictwa,

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

 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 do 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 



  W rejonie Szumowa funkcjonowały gromady: 
Szumowo (1954-1972), Paproć Duża (1954-1959), 
Pęchratka (1954-1959) i Srebrna (1954-1972), 

 Gromady powołano w ramach powiatu 
łomżyńskiego, jednak wkrótce przeniesiono je do 
nowo powołanego powiatu zambrowskiego, 



 







 Gromada należała do powiatu zambrowskiego,  
 Do gromady przyłączano miejscowości z sąsiednich gromad: 

Turobin Stary (Kaczynek), Srebrna (Kalinowo), cały obszar 
zlikwidowanej gromady Pęchratka  oraz Stryjki-Zaręby                    
           z gromady Podbiele,  

 Przewodniczącymi prezydium byli: Czesław Wyszyński (1954-
1967) i Władysław Polak (1967-1972),  

 Sekretarzem gromadzkim pozostawała Helena Turowska, 
następnie Jan Kacprzyk, 





  W skład gromady włączono miejscowości: Paproć Duża 
ze zniesionej gminy Jasienica oraz Łętownica wieś 
ze zniesionej gminy Warchoły,

 Na czele władz gromadzkich stał Mieczysław 
Sekuła (1954-1956), następnie Henryk Pękała 
(1956) i Jana Szymczyk (1956-1959),

 Gromada została zlikwidowana z końcem 1959 roku, 
przyłączono  ją do gromady Srebrna,  



 W skład gromady włączono miejscowości:   
Pęchratka, Paproć Mała i Rynołty oraz 
miejscowości Wyszomierz Wielki z dawnej 
gromady (sołectwa) Wyszomierz Wielki z gminy 
Szumowo,

 Przewodniczącym prezydium pozostawał 
Franciszek Krupa, sekretarzem Irena Morawska, 

 Gromadę zlikwidowano z końcem 1959 roku, jej 
obszar przyłączono do gromady Szumowo, 



  W skład gromady włączono dotychczasowe gromady:  
Srebrna, Srebrny Borek i Kalinowo ze zniesionej gminy 
Szumowo,

 Od 1959 roku przyłączono wieś Łętownica oraz obszar byłej 
gromady Paproć Duża, 

 Przewodniczącymi prezydium gromadzkiej rady narodowej 
pozostawali: Aleksander Jasionek (1958-1960), Antoni 
Truchel (1960-1970), Henryk  Gosk (1970-1972), 

 Biurem gromadzkim kierował Lucjan Polak, 
 Z Pęchratki wywodził się Bolesław Podedworny, działacz 

społeczny i polityczny sprawujący wysokie funkcje w rządzie 
PRL-u



 W 1972 roku rozpoczęto przygotowania do 
reformy administracji lokalnej,

 W ramach powiatów powołano na nowo gminy, 
odtwarzając często dawne jednostki 
administracyjne (z przed 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 szego 
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 z pośród 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, 
 Naczelnika gminy powoływał wojewoda,
 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,  





 Z dniem 1 stycznia 1973 roku powołano gminę 
Szumowo w powiecie zambrowskim                       
               i województwie białostockim, 

 W 1975 roku zlikwidowano powiaty i duże 
województwa, 

 Gminę Szumowo przyłączono do województwa 
łomżyńskiego, 







 Pierwszym naczelnikiem gminy został Władysław Polak 
(1973-1981), następnie Jerzy Śledziewski (1982-,  

 Funkcję przewodniczących prezydium GRN sprawowali: 
Lucjan Gawkowski (1973), Aleksander Supiński 
(1973-1976), Stanisław Cwalina (1976-1981), Kazimierz 
Szymański (1981-1988) i Stanisław Szumowski (1988-
1990), 

 Na stanowisku sekretarza Biura UG pracował Józef 
Radziejewski, 

 Szefem Gminnej Służby Rolnej został Stanisław Cwalina, 
następnie Zieliński, Jerzy Śledziewski i Jan Dąbrowa,





 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 





 Forsowna industrializacja kraju na kredyt                       
         w epoce Edwarda Gierka zakończyła się 
ogromnym kryzysem gospodarczym w 1980 roku,

 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 wiejskieZebranie wiejskie Budowa w czynie 
społecznym 

Budowa w czynie 
społecznym 



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

 Właśnie stan dróg lokalnych była 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 gminny (początkowo jako ustawa 
o samorządzie terytorialnym)

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

 W maju 1990 przeprowadzono pierwsze wybory do rad 
gmin,

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

 Dla gmin wiejskich rozpoczął się nowy okres, 



  
Kadencja  Wójt Przewodniczący Rady 

Gminy 

1990-1994 Mirosław Nadany Apolinary Edward 
Mieczkowski

1994 – 1998 Mirosław Nadany Józef Witkowski

1998 – 2002 Zdzisława Lutostański Zygmunt Henryk Prosiński

2002 – 2006 Zdzisława Lutostański Jarosław Cukierman 2002-
2003 lipiec,

Eugeniusz Nowacki  od lipca 
2003-2006

2006 – 2010 Zdzisława Lutostański Eugeniusz Nowacki

2010 – 2014 Zdzisława Lutostański Teresa Orłowska

2014 – 2018 Jarosław Cukierman Elżbieta Szymańska

2018-2023 Jarosław Cukierman Elżbieta Szymańska 



W przeciągu 30 lat samorządności gminy Szumowo 
przeprowadzono wiele inwestycji i działań w obszarze 
polityki społecznej. 







Gminne przedszkole w 
Szumowie

Gminne przedszkole w 
Szumowie Biblioteka w SzumowieBiblioteka w Szumowie



Szkoła w SrebrnejSzkoła w Srebrnej Zespół Szkół w SzumowieZespół Szkół w Szumowie



Budynek Straży Pożarnej 
Szumowo

Budynek Straży Pożarnej 
Szumowo Budynek OSP SzumowoBudynek OSP Szumowo



Hydrofornia SzumowoHydrofornia Szumowo Zagospodarowanie 
terenu dawnej żwirowni

Zagospodarowanie 
terenu dawnej żwirowni



Zespół taneczny ArabeskaZespół taneczny Arabeska



 Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego i UG Szumowo, 

 Opracował: Leszek Zugaj 


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41
	Slajd 42
	Slajd 43
	Slajd 44
	Slajd 45
	Slajd 46
	Slajd 47
	Slajd 48
	Slajd 49
	Slajd 50
	Slajd 51
	Slajd 52
	Slajd 53
	Slajd 54
	Slajd 55
	Slajd 56
	Slajd 57
	Slajd 58
	Slajd 59
	Slajd 60
	Slajd 61
	Slajd 62
	Slajd 63
	Slajd 64
	Slajd 65
	Slajd 66
	Slajd 67
	Slajd 68
	Slajd 69
	Slajd 70
	Slajd 71
	Slajd 72
	Slajd 73
	Slajd 74
	Slajd 75
	Slajd 76
	Slajd 77
	Slajd 78
	Slajd 79
	Slajd 80
	Slajd 81
	Slajd 82
	Slajd 83
	Slajd 84
	Slajd 85
	Slajd 86
	Slajd 87
	Slajd 88
	Slajd 89
	Slajd 90
	Slajd 91
	Slajd 92
	Slajd 93
	Slajd 94
	Slajd 95
	Slajd 96
	Slajd 97
	Slajd 98
	Slajd 99
	Slajd 100
	Slajd 101
	Slajd 102
	Slajd 103
	Slajd 104
	Slajd 105
	Slajd 106
	Slajd 107
	Slajd 108

