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Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT

1. WPROWADZENIE
Restytucja w 1990 r. samorządu terytorialnego w Polsce była doniosłym aktem ustrojowym. Budowa
nowego samorządu wymagała dużego wysiłku koncepcyjnego, organizacyjnego, finansowego
i zaangażowania społecznego. Z racji roli społecznej i funkcji gospodarczych, samorząd terytorialny
zajmuje kluczowe miejsce w procesie zaspokajania potrzeb publicznych i zarządzaniu (rządzeniu)
sprawami publicznymi w państwie i w gospodarce. Od 1990 r. upłynął już długi czas, który przyniósł
zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia.
Obserwacja funkcjonowania samorządu terytorialnego skłania do oceny jego przemian i efektywności
oraz formułowania wniosków praktycznych. Wśród teoretyków toczą się nadal spory o kształt i rolę
samorządu w aspekcie politycznym, organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym. W praktyce
samorządu ujawniło się wiele barier i nieprawidłowości tłumiących wyzwalanie potencjału
rozwojowego. Istnieje zatem potrzeba, by na nowo spojrzeć na samorząd i niejako „odczytać” jego
sens i dalsze funkcjonowanie. Temu służą kolejne raporty, które rozwinęły debatę na temat samorządu
1

terytorialnego w Polsce . Każdy z nich zwracał uwagę na istotne sprawy, których racjonalizacja może
przyczynić się do modernizacji samorządu terytorialnego i poprawy jego sprawności.
Przedmiotem niniejszego raportu, przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Gospodarki
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego jest autorskie spojrzenie oraz krytyczna refleksja,
dotycząca kluczowych elementów funkcjonowania i rozwoju samorządu oraz przedstawienie
rozwiązań poprawiających jakość tych działań. Z tego względu, autorzy bardziej wyeksponowali
nieprawidłowości, gdyż to one w pierwszym rzędzie wymagają nowego podejścia i zmiany.
Struktura raportu obejmuje ogólną diagnozę istniejącego stanu samorządu oraz postulaty – zalecenia
pilnych rozwiązań. Kształt samorządu terytorialnego w Polsce został trafnie określony, a proponowane
w raporcie zmiany mają charakter usprawnień, reorganizacji, określenia zakresu kompetencji i nowych
zasad działania. Dla zapewnienia czytelności tekstu, treści przedstawiono w formie konspektowej.
W raporcie nie uwzględniono kwestii gospodarki i polityki przestrzennej prowadzącej do chaosu
w zagospodarowaniu i prymatu interesu prywatnego nad publicznym oraz zarządzania obszarami
metropolitalnymi. Ich ważność w samorządzie terytorialnym zasługuje na odrębne potraktowanie.
Wiodącą cechą raportu jest ujęcie go w perspektywie ekonomicznej i zorientowanie pragmatyczne.
Zawarte w raporcie oceny, postulaty i poglądy mogą mieć charakter dyskusyjny.

1

Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012;
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej
w Polsce, (red.) J. Hausner, t. 1 i 2, Kraków 2013, 2014; Samorząd 3.0, raport Forum Od – nowa, Warszawa
2013; Szanse i bariery rozwoju samorządności, J. Regulski przy współpracy M. Wojdy i P. Modrzewskiego,
Warszawa 2010. Stanowiska, poglądy i oceny dotyczące stanu i przemian w samorządzie terytorialnym
prezentowane są na łamach takich czasopism jak: „Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz
„Samorząd Terytorialny”.
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Przedstawione rekomendacje w postaci postulatów i zaleceń, wynikają z obserwacji praktyki
samorządowej, rezultatów badań oraz rozmów z radnymi, organami wykonawczymi, pracownikami
administracji oraz instytucji skupiających jednostki samorządowe na różnym szczeblu, organizacjami
społecznymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami.

2. NATURA SAMORZĄDU
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie treści wspólnoty samorządowej. Sens wspólnoty zakreśla
ramy, strukturę, organizację i zasady działania na rzecz jej członków. Sens samorządu
terytorialnego

to

samoorganizacja

i

samo–decydowanie

oraz

współrządzenie

przez

mieszkańców, poprzez ich przedstawicieli we władzach oraz bezpośrednio – o sprawach
publicznych, które ustawowo należą do gestii konkretnej jednostki samorządowej. Wspólnoty
czynią to samodzielnie, na własną odpowiedzialność, kierując się nadrzędną kategorią interesu
wspólnego. Oznacza to, że samorząd terytorialny jest sam w sobie dobrem wspólnym, wartością
należącą do ogółu mieszkańców. To swoisty polis i demos w wymiarze lokalnym, regionalnym,
traktowany jako małe ojczyzny, w których samozorganizowani mieszkańcy, według
J. Regulskiego, „wzięli sprawy publiczne w swoje ręce”2. Samorząd terytorialny oznacza
samodzielność i wolę jego mieszkańców.
2. W samorządzie terytorialnym niezwykle ważna jest samodzielność (decyzyjna). Pozycja
samorządu została określona w aktach prawnych najwyższej rangi (Konstytucja, ustawy). Takie
usytuowanie w porządku prawnym stwarza przesłankę i gwarancję jego samodzielności3. O jej
granicach w samorządzie przesądza tzw. klauzula generalna, wyznaczająca zakres jego działania
oraz formy sprawowania nadzoru nad jego działalnością. Są to warunki brzegowe owej
samodzielności, która ma charakter względny, mieszczący się w przepisach demokratycznego
państwa prawa. Regulacje szczegółowe mogą zawężać pole samodzielności decyzyjnej
samorządu, często ingerując w swobodę realizacji zadań publicznych (komunalnych). Świadczy
to o recentralizacji pola funkcjonowania samorządu terytorialnego na rzecz administracji
centralnej4.
3. Z ekonomicznej perspektywy, samorząd terytorialny pełni dwie kluczowe role:
 z jego istoty, wynika proces świadczenia usług komunalnych,
 członkowie wspólnoty oczekują, że będzie kształtował warunki dla rozwoju lokalnego lub
regionalnego.
2

Jak pisał Alexis de Tocqueville, gmina organizuje ogół mieszkańców wokół ich najżywotniejszych
interesów. Obrazowo ujął to już Arystoteles, że „miasto to miejsce, gdzie pędzi się dobry żywot”.
3
We współczesnym świecie obserwuje się wzrost znaczenia samorządu terytorialnego. Świadczy o tym
rozrost zadań własnych oraz dysponowanie coraz większymi środkami (zasobami) dla ich realizacji.
4
Ilustracją może być, odejście od założeń reformy z 1998 r. – systemu zespolenia na poziomie powiatu:
służb, inspekcji i straży.
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Sprawne funkcjonowanie samorządu terytorialnego to inaczej świadczenie usług publicznych
o wysokiej dostępności i coraz wyższej jakości. Dostarczanie takich usług jest kluczowym warunkiem
rozwoju i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, czyli wzrostu gospodarczego. Niesprawne
funkcjonowanie samorządu ogranicza możliwości jego rozwoju. Dostrzeganie tej zależności jest
rzadko uświadamiane wśród rządzących. Samorząd terytorialny zawiera w sobie dualizm tych ról:
dostarczyciela usług i kreatora rozwoju.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Redefinicji

wymaga

kategoria

interesu wspólnego, wiodącego w sferze

publicznej

i wywodzącego się z zaistnienia potrzeby zbiorowej5. Interes to inaczej: racja, dobro, potrzeba,
wartość publiczna, odnoszących się do samorządu jako całości, ale także do jej mieszkańców.
Nie zawsze interes powszechny (publiczny) związany jest z ogółem lub z większością członków
wspólnoty, których potrzeby zbiorowe są zaspokajane. Wydaje się, że decydującym kryterium
(demokratycznym) jest, by rozwiązywanie problemów dotyczyło przynajmniej znaczącej grupy
ludzi (mieszkańców, przedsiębiorstw, grup społecznych), których potrzeby są ważne z ich
punktu widzenia i mieszczą się w katalogu zadań własnych. Tak zakreślony interes publiczny
dotyczy poprawy sytuacji materialnej i niematerialnej tych grup mieszkańców samorządu.
Zadania komunalne mają w tym sensie – charakter użyteczności publicznej, a potrzeby przez nie
zaspokajane leżą w dobrze pojętym interesie wspólnoty (jej racji stanu). Interes publiczny,
(mieszkańców) jest fundamentem wszelkich działań samorządowych, a jego kształt określają
sami mieszkańcy, bądź przez swoje władze6. Zarządzanie publiczne w samorządzie wynika
z gry rozbieżnych interesów publicznych, biznesu, organizacji społecznych i mieszkańców. Rola
koordynacyjna władz komunalnych polega wobec tego, na kojarzeniu tych interesów
z naczelnym interesem samorządu.
2. Odniesieniem jest określenie, czym ma być nowoczesna wspólnota samorządowa? Zwycięstwo
teorii

państwowej

samorządu

terytorialnego

zmieniło

stosunek

do

państwa,

z antagonistycznego do państwa o silnych więzach i relacjach w zbieżności interesów. Samorząd
terytorialny

zaczął

być

traktowany

jako

podmiot

władzy

publicznej

wykonujący

zdecentralizowaną administrację publiczną. Ogólnie, samorząd oznacza polityczną postać
organizacji społeczeństwa, w ramach której realizowane są zadania mieszczące się w kategorii
lokalnych spraw publicznych7. W tym sensie, samorząd terytorialny stanowi system otwarty,
prowadzący wymianę z otoczeniem oraz powiązany z nim licznymi zależnościami. Cechą
wspólnoty samorządowej staje się jej przedmiotowy charakter, polegający na obowiązku
5

W piśmiennictwie ekonomicznym nie ma w tej kwestii jednoznacznego stanowiska.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego mówi o zarządzaniu sprawami publicznymi w interesie
mieszkańców.
7
Przez sprawy publiczne rozumiemy, usługi, zadania i przedsięwzięcia prowadzące do zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
6
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zaspokajania

podstawowych

i

zbiorowych

potrzeb

ludności.

Zadanie

to

wynika

z warunków bytowania ludności na danym obszarze i polega na realizacji zadań publicznych na
ich rzecz.
3. Nowe warunki kształtujące rozwój społeczny i gospodarczy rzutują na sposób funkcjonowania
samorządu i jego efekty. W tym rozumieniu, szczególnego znaczenia nabiera kontekst
podmiotowy samorządu. Samorząd stanowi strukturę wielopodmiotową i wielopoziomową
obejmującą społeczność lokalną jako suwerena, organy stanowiące, wykonawcze oraz
administrację komunalną. Każdy z tych podmiotów realizuje inne funkcje, przy czym trzy
ostatnie, pełnią wobec pierwszego – rolę służebną i pośredniczącą w dostarczaniu dóbr
publicznych.
4. Wspólnota samorządowa dla realizacji swoich zadań, dysponuje dużymi zasobami
gospodarczymi (kapitałem) w postaci: gruntów, budynków, budowli, urządzeń technicznych
i społecznych, środków finansowych (budżet) oraz kapitału ludzkiego (służby komunalne). Są
one własnością mieszkańców, wobec tego ekonomiczną treścią działania samorządu
terytorialnego

jest

racjonalne

użycie

zasobów

w

procesie

realizacji

priorytetów

w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki wspólnoty oraz osiąganiu celów społecznych. Zatem
akcent przesuwa się na techniki sprawowania władzy, czyli umiejętność wykorzystywania metod
i instrumentów zarządzania w realizacji zadań publicznych.
5. Gospodarka samorządu jako całość ma charakter niedochodowy. Nie jest obliczona na zysk,
a przypomina bardziej działanie w formule non-profit lub not for profit organisation.
W odróżnieniu do sektora prywatnego, w samorządzie terytorialnym mamy do czynienia
z wielością funkcji i zadań oraz sprzecznością elementów i interesów społecznych
(politycznych) i elementów ekonomicznych (efektywność). Z tego powodu oraz z zajęcia
pozycji monopolistycznej na rynku, samorząd terytorialny niejako z góry, charakteryzuje się
niższą efektywnością, niż gdyby działał na rynku konkurencyjnym. Nie zwalania to jednak
władz samorządowych z obowiązku oszczędnego i efektywnego gospodarowania zasobami.
6. Samorząd terytorialny jako wspólnota zapewniająca dostarczanie wysokiej jakości usług
komunalnych dla ludności, przybiera rolę prawdziwego zbiorowego gospodarza, dbającego
o swój majątek, pomnażającego i wykorzystującego go dla dobra członków wspólnoty. Władze
samorządu powinny działać zgodnie z oczekiwanymi przez mieszkańców (w nowych, ciągle
zmieniających się warunkach) wartościami i cechami takimi jak: równość, przedsiębiorczość,
elastyczność, partnerstwo, innowacyjność, przejrzystość i efektywność. Wyłania się z tego obraz
samorządu terytorialnego, jako struktury ekonomicznej – przedsiębiorcy, którego władze służą
i pomagają członkom wspólnoty oraz tym wszystkim, którzy są zainteresowani jego rozwojem.
Taki samorząd jest dobrem wszystkich jego członków.
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3. POLITYCZNY WYMIAR SAMORZĄDU
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Mitem jest twierdzenie, że samorząd terytorialny jest apolityczny. Stanowi on instytucję
publiczną z centralnym ośrodkiem władzy (organy). Także powiązana z nim administracja nosi
znamiona władzy8. Organy samorządowe wyłaniane są przez członków wspólnoty, według
określonej ordynacji wyborczej, a składy kolegialnych organów wykonawczych kształtowane są
w wyniku umowy politycznej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) łączy na ogół w sobie
elementy polityka, menedżera i lidera społecznego, posiadającego często afiliację partyjną.
Stopień polityczności rośnie w miarę wzrostu wielkości jednostki terytorialnej9. Decyzje
o granicach samorządu terytorialnego, zwłaszcza województwa w 1998 r. były stricte polityczne.
2. Ustrój samorządu terytorialnego od samego początku ma charakter polityczny. Jego
funkcjonowanie nacechowane jest ścieraniem się wspomnianych interesów i celów. Widać to
wyraźnie w dużych miastach i w powiatach, gdzie władza kolegialna pochodzi z ugody
koalicyjnej. Negatywnym obliczem jest partyjność, która skutkuje obsadzeniem stanowisk
z nominacji partyjnej (łupy polityczne) lub osobami bliskimi oraz podejmowaniem (lub
wpływaniem) decyzji na podstawie kryterium pozamerytorycznego. Kandydat na wójta,
burmistrza, prezydenta zobowiązany jest do obsadzenia list kandydatów na radnych.
3. Wzajemne relacje: rada (sejmik w województwie) a organ wykonawczy to też obszar gry
politycznej, bowiem większość z członków to sympatycy, bądź członkowie formacji partyjnych,
a wiele organów wykonawczych w gminie (szczególnie w dużych miastach) ma poparcie
partyjne. Administracja komunalna nosi też cechy polityczności, ponieważ jej część
kształtowana jest przez polityków, w sensie ich wpływu na obsadę kadrową i kierunki działań.
To samo dotyczy kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych. Relacje: władza lokalna
– mieszkańcy mają również oblicze polityczne, gdyż komunikacja interpersonalna między nimi,
dotyczy wyborów i ocen skutków podejmowanych decyzji publicznych.
4. Szczególną formą demokracji bezpośredniej, silnie zakorzenionej w sferze publicznej jest
instytucja referendum („korona demokracji”), wykorzystywana w praktyce z różnym skutkiem10.
Referendum stanowi wyraz najpełniejszego uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu rządów

8

Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP mówi, iż samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej. Polityka to inaczej sprawowanie (sztuka) władzy.
9
Od 2002 r. po zmianie ordynacji wyborczej liczba niezależnych komitetów wyborczych zmalała o ponad
połowę (z 26 do 12 tys.), utrzymując się na dość stabilnym poziomie, podobnie jak komitetów partyjnych
(ok. 25).
10
W Polsce liczba referendów lokalnych wyniosła kolejno: 156 w latach 1992–1997, 196 w latach 1998–
2002, 189 w latach 2003–2006, 164 w latach 2007–2010 oraz 170 w latach 2011–2013.
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lokalnych i zarazem skuteczne narzędzie wpływu na postawy i decyzje władz, które muszą to
respektować11.
5. Miarą stopnia zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne i postawy obywatelskiej jest
frekwencja wyborcza do organów samorządowych. Zaskakuje w tych wyborach (od 1990 r.)
niska frekwencja (poniżej 50%). Wydaje się, że udział w wyborach powinien być większy ze
względu na tożsamość mieszkańców i troskę o rozwiązywanie problemów lokalnych. Przewagę
frekwencji w wyborach prezydenckich (wyższa niż 50%) i w wyborach parlamentarnych
(ok. 50%), można tłumaczyć większą znajomością i popularnością polityków krajowych. Taka
sytuacja informuje o jakości kapitału społecznego w samorządzie, podobnie jak bardzo niska
frekwencja w referendach lokalnych, których ważność kształtowała się na poziomie ok. 10%.
6. Wiedzę o sytuacji w samorządzie dostarczają lokalne media, które dość selektywnie
i tendencyjnie podnoszą problemy istotne dla mieszkańców. Relatywnie mała grupa ludzi bierze
aktywny udział w życiu publicznym wspólnoty samorządowej (brak czasu, troska o codzienny
byt). W środkach masowego przekazu, zwłaszcza w mediach krajowych przeważają informacje
dotyczące spraw ogólnopaństwowych, gospodarczych, zagranicznych, politycznych na które
mieszkaniec samorządu nie ma wpływu. W skali lokalnej w okresie wyborczym, mieszkańcy
otrzymują niepełny obraz działań kandydatów do organów samorządowych, przez co, ich
znajomość funkcjonowania samorządu jest znikoma. Dominacja wiedzy o kraju nad wiedzą
o samorządzie jest zapewne też jedną z przyczyn niższej frekwencji wyborczej w wyborach
komunalnych.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Wybory do organów stanowiących wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powinny
odbywać się według ordynacji większościowej (w okręgach jednomandatowych). Stopniowe
reglamentowanie tego sposobu wyłaniania swoich przedstawicieli jest niezrozumiałe i różnicuje
jednostki. Zachowanie ordynacji proporcjonalnej w miastach na prawach powiatu oraz w
powiatach ziemskich i w województwach, kłóci się z duchem demokracji, gdyż osoby wybierane
są z listy, którą układają liderzy partyjni. Sytuacja ta występuje szczególnie w dużych
wspólnotach, a sposób podziału mandatów (metoda d’Hondta) premiuje duże komitety.
W mniejszych samorządach, zaznacza się liczniejsza obecność komitetów obywatelskich.
Utrzymanie

dwóch

ordynacji

leży

w

interesie

znaczących

ugrupowań

partyjnych.

W samorządzie terytorialnym występuje zatem mozaika barw politycznych, będąca odbiciem
sytuacji w skali kraju. W okręgach jednomandatowych mieszkańcy wybierają swojego
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Samo zagrożenie referendum jest już silnym bodźcem do zmiany zachowania organu wykonawczego
w kierunku większej aktywności i skuteczności. Można odnieść wrażenie, że niektóre zapisy projektu
prezydenckiego były odpowiedzią na ówczesną sytuację polityczną samorządu w niektórych dużych miastach
(np. Warszawy).
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przedstawiciela ze względu na jego postawę, działalność, a nie z powodu przynależności do
określonego ugrupowania partyjnego. To autorytet i dorobek kandydata powinien przesądzać
i być przesłanką aktu wyborczego.
2. Nietrafny jest postulat łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatora, co ma
prowadzić do przekształcenia Senatu w izbę samorządową. Uważamy, że w aktualnym porządku
prawnym Senat staje się instytucją zbędną. Interes jednostek samorządowych na szczeblu
krajowym może być realizowany z powodzeniem w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Nie zwalnia to z obowiązku artykulacji i obrony interesów samorządowych
przez związki, stowarzyszenia i inne organizacje samorządowe. Warta uwagi jest sugestia
powołania ogólnokrajowego związku samorządów polskich, reprezentującego wolę i interesy
jego członków.
3. Uważamy, że kandydaci na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, nie powinni
jednocześnie kandydować do innych organów samorządowych. Sytuacja taka sprawia wrażenie
swoistego zabezpieczania się przed porażką w ubieganiu się o główne stanowisko.
4. Niezasadne są propozycje zmian dotyczących obostrzenia progu frekwencji w referendum
w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącego z wyborów
bezpośrednich. Zmiany te zawiera projekt ustawy Prezydenta RP o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie
niektórych ustaw. W projekcie nie wskazano istotnych argumentów, przemawiających za tym
rozwiązaniem. Władze samorządowe nie zasługują na szczególne uprzywilejowanie.
Zaproponowany zapis jest radykalny i nierealny do spełnienia w praktyce, gdyż wymaga
niesamowitej mobilizacji mieszkańców samorządu. Organ taki może być nieodwołalny, nawet
w skrajnych przypadkach (rażąca niegospodarność, sprawy nieobyczajne). Odwołanie organów
samorządowych jest sprawą merytoryczną, zatem nie ma potrzeby wydzielania referendów
tematycznych.

Podniesienie

progów

stanowi

daleko

idącą

ingerencję

z

zewnątrz

w samodzielność wspólnoty i w jej samorządzenie. Jest to wypaczenie podstawowego
instrumentu demokracji. Mieszkańcy samorządu powinni mieć w każdej chwili, możliwość
wyrażenia swojej opinii, woli i decyzji wobec najżywotniejszych spraw ich dotyczących, bez
jakichkolwiek ograniczeń progowych. Nawet niska frekwencja stanowi informację polityczną
o stopniu zaangażowania społecznego. Nie należy nikogo zmuszać (próg referendalny) do
wyrażenia swojej woli w sprawach publicznych. Absencja oznacza powierzenie woli innym
mieszkańcom społeczności lokalnej12.
5. Referendum to nie tylko możliwość sprawowania kontroli społecznej nad działalnością władz
w

sposób

demokratyczny,

ale

również

12

forma

wyboru

celów

oraz

priorytetów

Politycy często liczą na wysoką frekwencję, choć w istocie jest dla nich obojętne, ilu mieszkańców
weźmie udział w referendum, jeśli będą osiągnięte ich cele (interesy).
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w funkcjonowaniu i rozwoju samorządów. W rozwiązywaniu problemów bieżących referendum
jest zbędne, gdyż wystarczą formy konsultacji społecznych. Wprawdzie referendum kosztuje, to
niejednokrotnie warto wydać pieniądze, ponieważ poniesiony koszt będzie niższy, niż straty
z tytułu sprawowania nieudolnych rządów. Akcja referendalna stanowi kryterium oceny
zainteresowania udziałem w życiu publicznym, bądź braku wiary w skuteczność mechanizmów
demokracji. W ten sposób dokonuje się prawdziwa rozliczalność władz lokalnych.
6. Finansowanie kampanii powinno być przejrzyste. Zakazane powinno być finansowanie kampanii
wyborczych do władz samorządu terytorialnego przez partie polityczne. Wspieranie
kandydatów winno być finansowane tylko przez mieszkańców danej wspólnoty do określonej
kwoty. Siła wspomagania powinna być adekwatna do zamożności mieszkańców samorządu.
W innym przypadku, kandydaci mają nierówne szanse. System finasowania kampanii wyborczej
faworyzuje partie polityczne.
7. Źle wygląda zapraszanie do debaty jedynie części, wybranych kandydatów. Obowiązkiem
w kampanii wyborczej powinny być debaty z udziałem wszystkich kandydatów, zamiast
prezentacji billboardów, banerów i plakatów, długo nie zdejmowanych po wyborach.
Mieszkańcy jako wyborcy mają na ogół krótką i wybiórczą pamięć, ponieważ decydują się
często poprzeć kandydata, który cztery lata wcześniej namawiał do swojego programu,
realizując jedynie część swoich obietnic.
8. Próby odwołania organu wykonawczego w gminie nie należy oceniać krytycznie i czekać z nimi
do końca kadencji. Mieszkańcy mają takie prawo, ponieważ mogą zawieść się (a nie pomylić
się) na wybranym przez siebie wójcie, burmistrzu czy prezydencie miasta, który odstąpił od
składanych obietnic wyborczych. Stąd też, każdy kandydat powinien przedstawić konkretny
program działania oraz sposób jego realizacji, a nie dokument zawierający niespójne cele,
same priorytety, ogólniki i życzenia na wyrost. Kandydaci powinni znać stan finansów
i możliwości rozwojowe swojego samorządu, ponieważ to one warunkują realizację celów
i obietnic.
9. Należy zmienić termin przeprowadzenia wyborów samorządowych. W pełni celowe jest, by
wybory te odbywały się wiosną (najlepiej w maju, jak już to było). Uzasadnia to konieczność
przygotowania projektu budżetu oraz jego uchwalenia przez nowe władze samorządowe.
Wybory późną jesienią stanowią poważne zagrożenie nie zatwierdzenia budżetu przez wybrane
organy stanowiące, co może skutkować wkroczeniem do procedury budżetowej – regionalnej
izby obrachunkowej. Rozstrzygnięcie takie jest bardzo niekorzystne dla samorządu, ponieważ
zahamowana będzie działalność rozwojowa (inwestycyjna).
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4. DOMENA SAMORZĄDU
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Domena samorządu to zakres jego kompetencji (jego organów) w celu realizacji zadań
publicznych, inaczej przedmiot działalności. W Polsce od początku w gminie, przyjęto zasadę
domniemania właściwości (możliwość wykonywania zadań niezastrzeżonych ustawowo na rzecz
innych podmiotów). W gminie, w przeciwieństwie do powiatu województwa, katalog zadań
własnych jest szerszy i otwarty13. Na ogół, większość zadań własnych w swym charakterze nie
odbiega znacząco od zadań gmin zagranicznych w innych krajach14.
2. Wzrost liczby zadań w ostatnim czasie wprowadził zadania „miękkie”, wywierające presję na
samorząd, ograniczając jego swobodę decyzyjną. Sporne jest uznanie jako zadań własnych
następujących działań:
 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej,
 promocji gminy,
 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Zadania te są oczywiste i nie powinny być narzucane jednostkom samorządowym, a ich
ewentualna realizacja może wynikać z potrzeb wspólnoty i woli organów samorządu 15.
Niepokojące jest wprowadzanie „tylnymi drzwiami” niektórych zadań własnych gminy innymi
ustawami, np. obowiązek finansowania oświetlenia dróg krajowych.
3. Według ustawodawcy wszystkie zadania własne jednostek samorządowych mają charakter
użyteczności publicznej. Jest to niezrozumiałe, ponieważ jedynie część zadań własnych nosi
jej znamiona (public utility). Łatwo zauważyć, że wymienione wyżej zadania nie mają takiego
charakteru. W przyjętych regulacjach prawnych błędnie określono, iż zadaniami użyteczności
publicznej są wszystkie zadania własne.
4. Często podnoszony jest brak samodzielności organizacyjnej gminy i uzależnienia od
administracji rządowej. Dotyczy to jednak tylko części zadań publicznych (oświata, ochrona
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Gminy w Polsce realizują 77% wszystkich zadań samorządowych, K. Surówka, Kierunki zmian systemu
zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty naukowe nr 2 Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Bochni, Bochnia 2004, s. 21.
14
W Europie obserwuje się tendencję do zwiększania liczby zadań własnych.
15
Przykładowo, promocja mieści się w procesie zarządzania. Z kolei krzewienie idei samorządowej jest
treścią samorządu i jego potwierdzeniem. Idąc dalej, na zasadzie analogii należałoby zobowiązać samorząd do
współpracy z sektorem prywatnym.
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zdrowia, pomoc społeczna). Wydaje się, że swoboda wyboru sposobów wykonania zadań
powinna dotyczyć wszystkich zadań własnych.
5. Gminy, powiaty i województwa samorządowe posiadają zróżnicowane możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej16. Gminy i województwa samorządowe mogą prowadzić działalność
poza sferą użyteczności publicznej pod pewnymi warunkami. Powiaty w swojej działalności
ograniczają się tylko do sfery użyteczności publicznej. Jest to wyraźne, niejednolite traktowanie
jednostek samorządowych. Generalnie zagadnienie to budzi wiele kontrowersji.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Nadanie pełniejszej wagi klauzuli generalnej samorządu terytorialnego jako gwarancji
samodzielności konstytucyjnej. Przywraca to podmiotowość w sposobie realizacji zadań
i podejmowaniu współpracy. Wiele środowisk zwraca uwagę na słabo zarysowaną
samodzielność decyzyjną samorządów gminnych w stosunku do innych podmiotów. Klauzula ta,
wskazuje na podejmowanie dowolnej działalności w sprawach lokalnych, które nie są
zastrzeżone dla innych instytucji. Samodzielność ta zagwarantowana jest w przepisach
Konstytucji RP (art. 163 i 164). Obserwowana jest praktyka ograniczania jej w procesie
stanowienia prawa i w orzecznictwie.
2. Nie ulega wątpliwości, że większą samodzielność w sposobie i formach wykonywania zadań
publicznych powinny posiadać wszystkie jednostki samorządowe. Wobec tego gmina, powiat
i województwo samorządowe powinny podejmować bezwarunkowo działalności wykraczające
poza obszar użyteczności publicznej. Przemawia za tym, coraz trudniejsza sytuacja finansowa
oraz potrzeba faktycznej swobody (większej elastyczności) prowadzenia działalności
gospodarczej (przedsiębiorczości) w warunkach konkurencji. W tej sytuacji, mamy do czynienia
z zarządzaniem ryzykiem, które związane jest zawsze z podejmowaniem każdej aktywności
gospodarczej.
3. Zasadny jest postulat (w projekcie prezydenckim) przeniesienia domniemania kompetencji
w samorządzie gminnym na organ wykonawczy, tak jak w województwie i w powiecie.
4. Nowej interpretacji wymaga definicja „użyteczności publicznej”. Zgodnie z zapisami
ustawowymi (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce komunalnej) ustawodawca
umieścił zadania o charakterze użyteczności publicznej jako „bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych”17. W definicji tej nie podkreślono szczególnego charakteru potrzeb społecznych
oraz monopolistycznej pozycji podmiotu świadczącego tego typu usługi. Dodatkowymi cechami
ekonomicznymi użyteczności publicznej są: niedochodowy charakter prowadzonej działalności

16

Przez działalność gospodarczą samorządu należy rozumieć całokształt działań polegających na
wykonywaniu zadań własnych oraz podejmowaniu innej działalności, niezależnie od charakteru i jej celu.
17
W Unii Europejskiej używa się terminu „usługi w ogólnym interesie gospodarczym”.
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oraz infrastrukturalne podstawy. Prawo dotyczące granic sfery użyteczności publicznej
i możliwości działania samorządu poza nią są zbyt ogólnikowe18. Na pytanie, w jakim zakresie
samorząd może prowadzić działalność gospodarczą?, ustawodawca odpowiada nieostro i nie
określa żadnych sankcji.
5. Potraktowanie zadania związanego z oświatą i wychowaniem jako zadania zleconego przez
administrację rządową. W jego realizacji mamy do czynienia z silną ingerencją administracji
rządowej. Znaczenie tego zadania w życiu człowieka uzasadnia określanie jednolitych
standardów w skali krajowej w nawiązaniu do norm międzynarodowych. W strukturze oświaty,
samorządy mają bardzo ograniczoną swobodę decyzyjną, przy znacznym niedoborze środków
finansowych na to zadania własne. Uważamy, że zapewnienie należytej jakości nauczania
powinno leżeć w gestii administracji rządowej, ponieważ samorządy m.in. nie sprawują nadzoru
pedagogicznego, jak też mają ograniczoną władzę nad dyrektorami szkół.
6. Zadanie związane z oświetleniem dróg krajowych przebiegających przez obszar gmin w istocie
nie jest zadaniem własnym gminy i nie jest logiczne oraz sprawiedliwe. Zadanie to winno
należeć do obowiązków zarządcy drogi (Skarbu Państwa). Zmiana w 2004 r. w ustawie Prawo
energetyczne wprowadziła bardzo niekorzystne zapisy dla gmin, które nie znajdują odbicia
w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina nie będąc zarządcą drogi krajowej (a w miastach na
prawach powiatu – wszystkich dróg przebiegających przez ich obszar), nie ma wpływu na ilość
punktów świetlnych, ich rozmieszczenie i czas włączenia w ciągu doby, ponieważ musi
realizować zasady określone w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie19.

5. ORGANIZACJA SAMORZĄDU
A. DIAGNOZA - OCENA
1. W reformach instytucjonalnych istotne miejsce, zajmują zmiany administracyjne, łączące się
z innym podziałem terytorialnym kraju. Jego organizacja wpływa na sprawność funkcjonowania
państwa jako całości. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce została określona dwa razy:
w 1990 r. (gminy) i w 1998 r. (powiaty i województwa). W wyniku kompromisu politycznego
stworzono rozbudowany pod względem szczeblowym, system samorządności terytorialnej.
W rezultacie zarysowały się dwa segmenty samorządowe: lokalny – obejmujący gminę i powiat
oraz regionalny – województwo. W pierwszym, dominuje świadczenie usług publicznych,
18

Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
19
Rosnące koszty oświetlenia dróg i ulic sprawiają, że w wielu gminach udział kosztów związanych
z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przekracza 40% ogólnych kosztów oświetlenia dróg i ulic.
Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje: wydatki na energię elektryczną, koszt budowy oraz utrzymania punktów
świetlnych (obsługa, konserwacja) oraz modernizacji urządzeń (w tym wymiana zużytych opraw).
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w drugim dbałość o wszechstronny rozwój zapewniający konkurencyjność i innowacyjność
regionu. Poziomy samorządu nie tworzą struktury hierarchicznej, a jednostki działają na
20

zasadzie partnerstwa . Z racji rozległości terytorialnej i wagi przestrzennej spraw publicznych,
znaczenia nabiera funkcja koordynacyjna powiatu i województwa.
2. Trójszczeblowy system samorządności terytorialnej jest stabilny i wykazuje niewielkie zmiany
w grupie gmin i powiatów ziemskich (tab. 1). W strukturze samorządów gminnych zmniejsza się
liczba gmin wiejskich i miejskich na korzyść miejsko–wiejskich. Związane to jest z dużym
przyrostem jednostek nabywających status miasta (33).
Tablica 1. Liczba jednostek samorządowych i ich mieszkańców

Poziom jednostki

Liczba jednostek

Liczba ludności

Przeciętna liczba ludności
w jednostce

2000

2013

2000

2013

2000

2013

Gminy:

2 489

2 479

38 253 955

38 495 659

15 370

15 529

wiejskie

1 599

1 566

10 711 435

10 993 999

6 699

7 020

miejsko–wiejskie

572

608

8 346 371

8 805 014

14 592

14 482

miejskie

253

239

6 541 006

6 041 503

25 854

25 697

miasta na prawach powiatu

65

66

12 455 143

12 655 143

191 618

191 745

Powiaty

308

314

25 798 812

25 840 516

83 763

82 295

Województwa

16

16

38 253 955

38 495 659

2 403 372

2 405 979

Źródło: na podstawie danych GUS.

Z kolei liczba powiatów ziemskich wzrosła nieznacznie, a wynikało to z korekty granic
administracyjnych związanych z presją niektórych społeczności i władz lokalnych, aby
wyeksponować prestiż stolicy nowego powiatu (w 2013 r. status miasta na prawach powiatu
zyskał Wałbrzych).
3. Wzrasta krytyczna ocena funkcjonowania powiatu i mniej - województwa w obecnej postaci.
Powiat uznany jest jako najsłabsze ogniwo samorządowe o wątłych podstawach finansowych,
zaś województwo i jego administracja jako struktury silnie rozbudowane. W postrzeganiu
społecznym (ta ostatnia) jest przede wszystkim aktywna w alokacji dużych środków
pomocowych i kreowaniu pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Określenie granic powiatów
i województw w dużej mierze odbyło się pod decydującym wpływem czynnika politycznego21.

20

Wyjątkiem od tego jest decydująca rola organów województwa samorządowego w podziale środków
unijnych.
21
Wystarczy spojrzeć na mapy podziału administracyjnego Polski, by stwierdzić, że rzadko tworzą one
obszar spójny funkcjonalnie, pod względem społecznym i gospodarczym. Tożsamość i siła więzi wspólnych
słabnie w miarę wzrostu wielkości wspólnoty, a w przypadku zagospodarowania województwa jest jedynie
postulatem.
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4. Samorząd terytorialny w Polsce charakteryzuje duże rozdrobnienie, w grupie gmin wiejskich
i miejsko–wiejskich22. Wśród samorządów gminnych, połowa to jednostki małe (do 10 tys.
mieszkańców), a blisko 25% (609) zamieszkuje w jednostkach mniejszych, niż 5 tys. W grupie
tej znajdują się też jednostki, w których liczba mieszkańców wynosi mniej, niż 2 tys.
Zwiększenie ludności wystąpiło w gminach wiejskich i miejsko–wiejskich, przy utracie
w gminach miejskich. Należy to tłumaczyć procesem suburbanizacji, gdyż dużo ludzi przenosi
się do sąsiednich obszarów, oferujących lepsze warunki życia. Poza gminami wiejskimi (wzrost)
i miastami na prawach powiatu (spadek), przeciętna liczba ludności zamieszkujących te
jednostki nie uległa istotniejszym zmianom. Kwestią niezwykle ważną jest liczba jednostek
samorządowych, które nie spełniają pierwotnych założeń do reformy samorządowej z 1998 r.23
W małych jednostkach, sytuacja finansowa będzie zawsze trudna – uwzględniając, iż wysokość
dochodów własnych gminy uzależniona jest głównie od liczby mieszkańców24.
5. Ludnościowo silnie zróżnicowane są również powiaty. Blisko 53% to powiaty, w których
zamieszkuje do 80 tys. mieszkańców. Z kolei w 67 powiatach ziemskich mieszka mniej, niż
50 tys. osób25. Natomiast w każdym z 11 powiatów, żyje wprawdzie ponad 50 tys.
mieszkańców, ale obejmują one mniej niż 5 gmin. Zbyt małe jednostki terytorialne są
kosztowniejsze w funkcjonowaniu (m. in. wyższy koszt utrzymania władzy i administracji na
jednego mieszkańca). Zaskakuje krytyczne stanowisko przedstawicieli gmin wobec instytucji
powiatu. W opinii wielu burmistrzów, gminy mają wystarczające zasoby oraz możliwości
organizacyjne i kadrowe, by przejąć realizację zadań powiatu (przypis 109).
6. Podział na województwa nie zapewnił równego startu poszczególnym samorządom. Trudno jest
jasno określić konkurencyjność i innowacyjność regionu. Cechy te są bardziej adekwatne do
mniejszych obszarów (powiat, gmina) i zapewne tym, kierują się potencjalni, wielcy inwestorzy.
W województwach, związek pomiędzy władzą a mieszkańcem praktycznie nie istnieje, a jego
udział w sprawach publicznych jest śladowy26. Na tym szczeblu samorządu nie ma prawdziwej
rozliczalności i odpowiedzialności władzy przed mieszkańcami. Samorząd województwa nie
posiada tych cech, które występują na poziomie gminy i powiatu (lokalności).
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W Europie przeważają na ogół dwa typy gmin: wiejskie i miejskie.
Gminy – powyżej 10 tys. mieszkańców, powiaty – powyżej 50 tys. mieszkańców i obejmujące minimum
5 gmin.
24
Największe źródło dochodów własnych gmin stanowi udział w podatku PIT, a następnie podatek od
nieruchomości. Najmniejszą gminą w Polsce jest Krynica Morska (1,3 tys. mieszkańców).
25
Największym jest powiat poznański (344,8 tys. mieszkańców w 2012 r.), zaś najmniejszym - sejneński
(21 tys. mieszkańców).
26
Niewielu wyborców zna kandydatów ubiegających się o mandat w sejmiku województwa a głosy
oddawane są na listy partyjne. Świadczy o tym, liczba głosów nieważnych, która w 2010 r. wyniosła 12%. Mało
mieszkańców wie czym zajmują się organy województwa.
23
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B. POSTULATY - ZALECENIA
1. W określaniu mapy administracyjnej samorządu, kluczowe miejsce zajmuje wielkość
poszczególnych jednostek pod kątem liczby ich mieszkańców. Zarysowują się tutaj dwie
27

tendencje: do konsolidacji (grupowania) i fragmentacji (rozdrobnienia) . Za połączeniem
przemawiają racje ekonomiczne (efektywnościowe), zaś za utrzymaniem małych jednostek względy społeczne. W gminach mniejszych, związki między władzą a mieszkańcami są
silniejsze, a samorządność efektywniejsza. W związku z tym, problemem staje się poszukiwanie
wypadkowej, łączącej obydwa argumenty. W praktyce będzie to rozwiązanie kompromisowe
i szacunkowe, łączące się z klasyczną sprzecznością wartości (efektywność – samorządność
i równość). Za racjami ekonomicznymi (efektywność) przemawia jednak fakt, że nawet w
małych gminach, samorządność nie jest w pełni rozwinięta. Nadto, mała gmina jest odbiciem
tego, co się dzieje w skali dużo większej. Sprzeczności interesów określają zachowania
uczestników wspólnoty samorządowej.
2. Z ekonomicznego punktu widzenia, warto jednak połączyć część małych samorządów
gminnych, w większe organizmy społeczno – gospodarcze. Alternatywą dla małych miast nie
może być tylko współpraca28. Tendencje do zmniejszania liczby gmin i ich komasacji w większe
struktury obserwuje się w wielu krajach zachodnich, a ich celem jest większa sprawność oraz
samodzielność ekonomiczna i finansowa29. Scalanie małych jednostek ma służyć tworzeniu
silniejszego potencjału rozwojowego (kraje skandynawskie, Belgia, Holandia, Niemcy, Wlk.
Brytania). Dotyczyć to powinno również Polski, a przemawiają za tym względy społeczne
(migracje, ujemny przyrost naturalny) i ekonomiczne, wpływające na coraz wyższy koszt ich
funkcjonowania. Postulat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC), aby jednostki
grupowały się dobrowolnie w większe (uzyskując korzyści) wydaje się mało realny, gdyż
pociąga za sobą utratę władzy publicznej dla wielu ludzi i nowe zasady jej tworzenia. Proces
konsolidacji jest skuteczny jedynie w wyniku decyzji centralnych, choć należy też pozostawić
pierwszą możliwość30. Przy takim zabiegu organizacyjnym zawsze, część osób dotychczas
31

pracujących w strukturach władzy okaże się zbędna (nie znajdzie zatrudnienia) . Większe
samorządy z reguły dysponują większym potencjałem rozwoju i stabilnością ekonomiczną,

27

Szerzej na ten temat pisze P. Swianiewicz, Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne?
Wielkość gmin w teorii i praktyce, „Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 7–8.
28
Krajowa polityka rozwoju preferuje ośrodki miejskie. Może to prowadzić do pogłębienia dysproporcji
w poziomie życia na wsi i w mieście.
29
W Szwecji od lat 50. zmniejszono liczebność gmin aż 8-krotnie (z 2 281 do 286), w Danii istnieje 275
gmin (poprzednio 1 387), w Belgii – 589 (poprzednio 2 669).
30
Na drogę tę wkroczyły gmina Zielona Góra i miasto Zielona Góra.
31
Pisze o tym J. Regulski, Opinia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotycząca projektu założeń
ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, „Gazeta Samorządu
i Administracji” z 2013, nr5, s. 11-12.
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a efekt skali daje na ogół niższe koszty ich funkcjonowania. W najmniejszych gminach
powinno mieszkać przynajmniej 10–15 tys. mieszkańców.
3. Zasadne jest połączenie niektórych gmin miejskich i okalających je (tzw. obwarzankowych)
oraz graniczących w dużym stopniu, gmin wiejskich. Ich oddzielność cechuje się ułomnościami
takimi jak: podział potencjału rozwojowego, słabość finansowa, brak terenów inwestycyjnych
dla miasta, brak spójności organizacyjnej w obsłudze administracyjnej. W ten sposób
powstałyby silniejsze organizmy społeczno – gospodarcze. Skuteczniejsze byłoby odgórne
połączenie takich jednostek, zwłaszcza że siedziby władz gmin wiejskich znajdują się na terenie
gminy miejskiej. Można zastosować tu taką samą procedurę jak w przypadku zmiany statusu
gminy, uwzględniającą wyniki referendum.
4. W Polsce powiaty powinny pozostać, ponieważ są mocno zakorzenione w tradycji. Korekcie
jednak powinna ulec mapa powiatów ziemskich. Wiele z nich obejmuje małą strukturę
przestrzenną i ekonomiczną. To, przy słabości podstaw finansowych powiatów, z góry skazuje je
na niską zdolność wykonywania zadań publicznych. Według raportu Związku Powiatów
Polskich, słabość ekonomiczna dotyczy najmniejszych powiatów32. W związku z tym, należy
zmniejszyć

liczbę

powiatów,

tworząc

silniejsze

pod

względem

instytucjonalnym

i gospodarczym, jednostki terytorialne. Wymaga to wzmocnienia finansowego powiatów.
5. Rozpatrzenia wymaga sytuacja województw samorządowych. Po 2020 r. zakończy się
pozyskiwanie środków pomocowych z UE, w tak dużej skali. Dynamiczny przyrost zatrudnienia
w urzędach marszałkowskich, w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych tłumaczony był
obsługą funkcji związanych z kształtowaniem warunków rozwoju regionalnego oraz
decentralizacją zarządzania środkami europejskimi. Zmniejszenie dopływu tych środków, nie
uzasadnia utrzymania na tym samym poziomie, tak mocno rozbudowanej administracji
komunalnej. Nadto, istnienie rozległej, regionalnej wspólnoty samorządowej o słabych więziach
ekonomicznych, poczuciu tożsamości i integracji stawia pod znakiem zapytania rację jej bytu.
6. Dla celów planowania i polityki rozwoju regionalnego, w miejsce dotychczasowych
województw (regionów), można utworzyć większe struktury (7–9). Dzięki temu, koszt
funkcjonowania państwa byłby odpowiednio mniejszy. Samorząd terytorialny byłby wtedy
dwóch poziomach: gminy i powiatu, których zakres działalności wiąże się z cechą lokalności.
Zatem wszystkie sprawy miejscowe i o znaczeniu powiatowym mają wówczas, charakter
miejscowy i lokalny. Warto zwrócić uwagę na marginalne znaczenie współpracy między
województwami.
7. Postulat MAiC, łączenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
samorządowych należy traktować tylko jako potencjalny, gdyż to one same decydują o takim

32

J. Osmański, Samorząd powiatowy po 15 latach funkcjonowania, „Gazeta Samorządu i Administracji”,
2013, nr 7, s. 34.
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rozwiązaniu. Wyrażane są obawy, że tworzenie większych organizmów tłumi aktywność
społeczną niezbędną dla rozwoju. W takim razie, województwo już w założeniu ma nikłe szanse
na rozwój i konkurencyjność, dość mglistą w tej skali.

6. ORGAN STANOWIĄCY
A. DIAGNOZA - OCENA
1. Rada (sejmik) zajmuje kluczowe miejsce w sprawowaniu rządów lokalnych (regionalnych). Jako
organ kolegialny i przedstawicielski pełni rolę formalnej władzy publicznej w jednostce
terytorialnej33. Określa on kierunki rozwoju jednostki oraz podejmuje decyzje należące do jej
wyłącznej właściwości. Radni są wybierani w wyborach powszechnych przez mieszkańców
wspólnoty (legitymizacja demokratyczna). Praca radnych tworzy ramy i warunki dla działalności
organu wykonawczego. Radni zobowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej,
gdyż reprezentują zbiorowe interesy mieszkańców i decydują o sprawach kluczowych
samorządu. Pełnią zatem rolę służebną dla osiągania dobra wspólnego34.
2. W Polsce przyjęto czytelny podział kompetencji między organami jednostki samorządowej. Do
wyłącznej właściwości rady gminy należą sprawy finansowe, majątkowe, organizacyjne
i planistyczne35. Rada, co roku podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia organowi
wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu. Brak absolutorium w województwie
i w powiecie jest jednoznaczny z jego odwołaniem. Natomiast w gminie jedynie otwiera drogę
do ewentualnego jego odwołania. W praktyce brak absolutorium nie doprowadził do odwołania
organu wykonawczego z tego powodu.
3. Drugą funkcją rady gminy jest kontrolowanie organu wykonawczego, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Do tego powołuje się obligatoryjną komisję
rewizyjną. W tym zakresie, organ stanowiący ocenia celowość, gospodarność i efektywność
organu wykonawczego. Wymaga to fachowego przygotowania radnych znających się na
szczegółowych zagadnieniach finansowych. Wyniki kontroli są przedstawiane radzie i stają się
przedmiotem ich oceny. Kontrola stanowi bardzo ważną, lecz niedocenianą powinność rady,
badającą postępowanie organu wykonawczego (oraz innych podmiotów) z punktu widzenia
wymienionych uprzednio kryteriów. Do tego celu potrzebne może być korzystanie z usług
ekspertów, których zaangażowanie jest raczej niewielkie.
4. Wydaje się, że sama liczebność komisji nie sprzyja prowadzeniu szerokiej i uzasadnionej
działalności kontrolnej, obejmującej też aparat administracyjny i jednostki organizacyjne. Radni
33

Według Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego wiodącą rolę w zarzadzaniu samorządowym powinna
pełnić rada.
34
W USA pracownicy samorządu mają mocno podkreślony moralny obowiązek zrealizowania woli
mieszkańców.
35
W strukturze zadań publicznych w samorządzie, dominują zadania należące do właściwości gminy (ok.
80%).
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nie powinni zasiadać w zbyt wielu komisjach, gdyż w skrajnych przypadkach rodzi to sytuacje
patologiczne (np. większość radnych w komisji rewizyjnej). Niezrozumiałe jest wykluczenie
z funkcji kontrolnej, analizy spółek komunalnych. Mimo że podmioty te mają swoje organy
nadzorcze, to radni powinni mieć w każdej chwili wgląd w dokumentację tych spółek. Do
rzadkości należy też korzystanie przez radnych – z wyników kontroli wewnętrznej realizowanej
przez komórki kontroli w administracji komunalnej. Radni (i mieszkańcy) nie znają
np. faktycznego długu w danej gminie oraz jego struktury36. Organ działa zatem przy bardzo
osłabionej funkcji kontrolnej. Staje się ona bardziej formalna, płytka, okazjonalna,
niepozbawiona elementów politycznych.
5. Poziom kwalifikacji radnych jest zróżnicowany i rośnie, od gmin do sejmiku województwa.
Najgorzej wypadają radni gmin, wśród których tylko ⅓ legitymuje się wykształceniem
wyższym. Niemal 40% radnych posiada wykształcenie średnie i policealne, a wykształcenie
zasadnicze zawodowe 21,4%. W powiecie, ponad ¾ radnych odznacza się najwyższym
poziomem wykształcenia, a 21% średnim i policealnym. Lepsza struktura występuje w miastach
na prawach powiatu. W ich radach, aż 81,6% ma wyższe wykształcenie, zaś w sejmikach
wojewódzkich, udział ten wynosi blisko 94%. W tych ostatnich, mandat radnego piastuje wielu
polityków.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Należy zmniejszyć liczbę radnych, do ok. połowy obecnej liczebności37. Nakazują to wymogi
sprawności procesu decyzyjnego, konieczność osłabienia upartyjnienia rady (zwłaszcza
w dużych samorządach) oraz celowość zmniejszenia kosztów działalności rady. W małych
samorządach, liczba radnych zbliżona jest do zatrudnienia w urzędzie. W przypadku utrzymania
obecnej liczby gmin, wskazane jest zróżnicowanie liczby radnych, odpowiednio do liczby
mieszkańców. Niestosowne jest, aby w gminie liczącej do 2 tys. mieszkańców było tylu radnych,
ilu w gminie zamieszkiwanej przez blisko 20 tys. osób. Zasada reprezentatywności w każdym
przypadku i tak nie będzie zachowana.
2. Radni nie powinni pobierać diet za działalność w radzie38. Pełnią oni swoje funkcje
społecznie. Sprawowanie mandatu radnego nie uzasadnia konieczności otrzymywania diet
(w istocie wynagrodzeń) finansowanych z budżetu jednostki samorządowej. Na ogół diety są
traktowane jako dodatkowe źródło dochodów własnych w czasie jego pracy w innym podmiocie,
36

W bilansie skonsolidowanym podawana jest jedynie ogólna suma długu, bez rozbicia na dług budżetowy
i dług spółek komunalnych. Wiele jednostek samorządowych nie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji na ten temat. W tym przypadku, łamana jest zasada jawności i przejrzystości gospodarki finansowej.
37
Do rozważenia pozostaje następująca liczba radnych: małe gminy do 10 tys. mieszkańców – 7 radnych
i dalej proporcjonalnie, aż pow. 500 tys. – 21 radnych. W San Francisco i w Oslo odpowiednikiem naszej rady
jest rada nadzorcza składająca się kolejno z 11 i 7 radnych.
38
Wprawdzie Europejska Karta Samorządu Lokalnego stwarza taką możliwość, to zapis ten nie musi być
stosowany. W przypadku fiaska postulatu, diety powinny być istotnie obniżone.
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za którą otrzymuje wynagrodzenie. Stanowi to i tak przywilej radnego. Bycie radnym oznacza
zaszczyt i zaufanie społeczne do jego działalności. Powierzenie mu reprezentowania
mieszkańców wspólnoty oraz oddania w jego ręce decyzji w sprawach publicznych,
przesądzających o standardzie naszego życia, jest czymś szczególnym i już wyróżnieniem,
napawającym do dumy i satysfakcji. Jest to postulat radykalny, bowiem radnymi powinny być
osoby zaangażowane bezinteresownie w życie publiczne wspólnoty. Zapewne ostra krytyka tego
postulatu oznaczać będzie potwierdzenie słuszności proponowanego rozwiązania.
3. W głosowaniach rady słuszne byłoby wprowadzenie i przekazanie do informacji publicznej,
wyników imiennego głosowania radnych dla pełnej przejrzystości decyzji oraz możliwości
rozliczania radnych przez mieszkańców.
4. Zakaz zatrudniania radnych w spółkach komunalnych (dotyczy to także radnych organu
stanowiącego, innego niż danej jednostki samorządowej). Tworzy to ewidentnie warunki do
konfliktu interesów oraz może wiązać się z nadużyciami. Radny pełniąc funkcję władzy
uchwałodawczej, jednocześnie działa w podmiocie, którego dotyczą decyzje rady, organu
wykonawczego i administracji. Rodzi to sytuację dwuznaczną, ponieważ pobiera wynagrodzenie
z dwóch publicznych źródeł finansowania, tj. budżetu, który sam uchwala i z podmiotu
komunalnego, gdzie pracuje. Równocześnie wielu tych radnych aktywnie uczestniczy w życiu
politycznym w czasie pracy. Za zakazem przemawiają też oczywiste względy etyczne.
5. Wprowadzenie obowiązku edukacji samorządowej radnych, zakończonego egzaminem.
Praktyka dowodzi, że większość nowych radnych nie posiada nawet elementarnej wiedzy
o samorządzie terytorialnym. Mimo złożenia ślubowania, wielu radnych nie zna swoich pełnych
kompetencji i wagi odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wiedza o samorządzie staje się
pierwszoplanowa wobec posiadanego wykształcenia. Problematyka zadań publicznych, jak
i finansów samorządu jest złożona i szeroka, zatem wymaga znajomości nie tylko rzeczy
ogólnych, ale i spraw szczegółowych. Ponadto, radni powinni korzystać z możliwości
poznawania nowych zagadnień, dla doskonalenia swoich kwalifikacji samorządowych. Dla
zapewnienia wyższej jakości pracy radnych, należy wydzielić na ten cel odpowiednie środki
w budżecie.

7. ORGAN WYKONAWCZY
A. DIAGNOZA - OCENA
1. W województwie i w powiecie ziemskim, organ wykonawczy ma charakter kolegialny i jest
wybierany przez organ stanowiący. Członkowie tych wspólnot mają jedynie pośredni wpływ na
wybór członków zarządu i jego przewodniczących, tj. marszałka i starostę. Zarząd województwa
i zarząd powiatu jak zauważono, ma wyraz polityczny, gdyż jego skład powstaje w wyniku
procedury wyłaniania tego gremium.
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2. W gminie rozwiązania w tej mierze, wynikają z modelu prezydenckiego, kiedy organ
wykonawczy wybierany jest w wyborach bezpośrednich i tajnych przez uprawnionych do
głosowania mieszkańców39. Wybór przez obywateli wspólnoty gminnej stanowi najpełniejszy
wyraz demokracji bezpośredniej. Dzięki temu, wybrany organ wykonawczy posiada silną
legitymizację wyborczą (demokratyczną). Może być odwołany w drodze referendum. Jest to
pierwszy powód ugruntowania bardzo mocnej pozycji organu wykonawczego w strukturze
decyzyjnej. Kolejnym powodem jest jego jednoosobowy charakter, gdyż uprawnienia
kompetencyjne są szerokie i znaczące (m.in. wykonywanie uchwał rady gminy, gospodarka
mieniem i finansami, polityka personalna). W dużej mierze, jednoosobowy charakter organu
zapewnia stabilność sprawowania władzy.
3. W istocie, zakres władzy organu wykonawczego jest szerszy, ponieważ posiada on,
bezpośredni wpływ na obsadę kierowniczych stanowisk w jednostkach organizacyjnych gminy
(jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe). Dotyczy to też organów spółek
komunalnych, które pełnią rolę jednostek organizacyjnych, mimo że formalnie nimi nie są40.
W spółkach tych, jednoosobowy organ wykonawczy sprawuje najwyższą władzę, a jednocześnie
wybiera liczbę i skład rady nadzorczej, a pośrednio (jeśli tak zostało postanowione w statucie lub
w umowie spółki), decyduje o liczebności i wyborze zarządu spółki. Organ wykonawczy może
dla zwiększenia fachowości zarządzania, powoływać doradców, a dla sprawności działania –
asystentów. W strukturze organizacyjnej stanowiska te są ulokowane zwykle w komórce
obsługi, najczęściej burmistrza, czy prezydenta.
4. Widać z tego, że organ wykonawczy w gminie zajmuje kluczowe miejsce w całokształcie
procesów decyzyjnych. Bezpośrednie wybory prezydenta, burmistrza, wójta od 2002 r. były
odpowiedzią na deficyt lokalnego przywództwa, rzutujący z kolei na jakość rządzenia.
W procesie kierowania gminą na plan pierwszy, wysuwa się zatem organ wykonawczy, który
z racji wyborów staje się swoistym liderem społecznym. Jak pisał M. Kulesza to on (a nie rada)
pełni wiodącą rolę w zarządzaniu gminą41. Wśród radnych, fakt ten nie jest zawsze
uświadamiany. Bezpośredni wybór organu wykonawczego w gminie stanowi odbicie
personalizacji zarządzania sprawami publicznymi, mocno akcentującej indywidualizację
podejmowania decyzji. Jego funkcje i zakres kompetencji czynią z niego gospodarza, mającego
42

dbać o sprawne funkcjonowanie gminy i jej rozwój . Model prezydencki w założeniu miał

39

Do 2002 r. organ wykonawczy w gminie był wyłaniany według tej samej zasady jak na pozostałych
szczeblach samorządu terytorialnego. Pod względem płci jest on mało sfeminizowany (11% kobiet).
40
Spółkami komunalnymi gminy są podmioty z wyłącznym (jednoosobowe spółki) lub większościowym
udziałem własności gminy.
41
W gminie nie może być dwóch liderów (rozmowa z M. Kuleszą), „Gazeta Samorządu i Administracji”,
2006, nr. 25, s. 18.
42
Jak wynika z sierpniowego sondażu CBOS (2014), ponad 2/3 Polaków deklaruje, aby kandydat na wójta,
burmistrza, prezydenta miasta był niezależny od partii politycznych. W 2010 r. preferencje te deklarowała
połowa respondentów.
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dawać dużą samodzielność organowi wykonawczemu w gminie, aby radni nie blokowali jego
działalności. Większa rola organu wykonawczego w gminie wiąże się z ponoszeniem przez
niego większej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
5. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odznaczają się wysoką jakością wykształcenia.
W 2013 r., 89% z nich posiadało wykształcenie wyższe. Lepiej wypadają kobiety (93,2%),
jedynie 11 osób legitymowało się wykształceniem zawodowym i podstawowym.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Utrzymanie kolegialnego charakteru zarządów w województwie i w powiecie oraz
jednoosobowego organu wykonawczego w gminie. Postulaty bezpośredniego wyboru
marszałków w województwie i starostów w powiecie (jednoosobowy zarząd) nie są zasadne,
ponieważ struktury te składają się z mniejszych jednostek samorządowych, posiadających swoje
władze i administrację. Jak zaznaczono, w powiecie i w województwie, dominują procesy
koordynacji różnych interesów, tym razem reprezentowanych przez gminy i powiaty.
2. Przy wyborze zarządu województwa przez sejmik, marszałek województwa powinien być
wyłaniany z grona radnych (jak w powiecie). Pozostali członkowie zarządu mogą pochodzić
z poza składu organu stanowiącego. Przewodniczący zarządu (marszałek) powinien posiadać
legitymizację demokratyczną.
3. Obowiązek uczestniczenia organu wykonawczego w posiedzeniach sesyjnych rady43 oraz
zobowiązanie go do przedstawiania radzie i mieszkańcom sprawozdania z prowadzonej
działalności, według układu określonego przez radnych. Częstą praktyką były wielokrotne
nieobecności organu wykonawczego w posiedzeniach rady, szczególnie jeśli nie znajdował
oparcia w większości składu radnych. Staje się to bulwersujące, zwłaszcza gdy omawiane są
sprawy kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju gminy (np. ocena sytuacji finansowej).
Powierzenie tej roli zastępcy, powinno być sporadyczne i okazjonalne (lecz uzasadnione).
Ponadto, warunkiem rozpoczęcia pracy organu wykonawczego powinien być program jego
działania (z efektami) przedstawiony na czas kadencji i rozliczenie go pod koniec tego okresu.
4. Sprecyzowanie statusu pracodawcy dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W ustawie
o samorządzie gminnym jest zapis, że jest nim urząd gminy, którego jest przecież kierownikiem!
Wynagrodzenie dla niego ustala rada gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta,
burmistrza, prezydenta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy – wykonuje
przewodniczący rady (np. z tytułu odprawy). Wynika z tego, że bardziej odpowiednim
44

pracodawcą dla organu wykonawczego byłaby rada .

43

Element ten podkreśla prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
44
Wcześniejsza luka tworzyła sytuację, że np. delegację wyjazdu dla prezydenta miasta podpisywał jego
zastępca.
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5. Zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta powinni być zatrudniani tylko na czas określony,
tj. pełnienia funkcji organu wykonawczego, podobnie kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych oraz członkowie organów spółek komunalnych. Jest to logiczne, ponieważ
wymienieni są ściśle związani z organem wykonawczym. Nowy organ wykonawczy może ich
zatrzymać, bądź nie. Jeżeli zdecyduje się na drugie rozwiązanie, rodzi to zbędne koszty,
obciążające mieszkańców wspólnoty (wysokie odprawy).
6. Uregulowania wymaga status zastępców organu wykonawczego w gminie. Powszechnie
traktuje się ich jako wice-wójtów, wice-burmistrzów lub wice-prezydentów, a w formie
grzecznościowej wielu zwraca się do nich jako do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Są
to zwykli urzędnicy samorządowi powołani przez organ wykonawczy bez żadnego konkursu,
nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria, którzy nie mają legitymizacji społecznej (nie są wybrani
przez mieszkańców). Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby nazywanie ich
pełnomocnikami organu wykonawczego lub dyrektorami generalnymi urzędu (termin ad hoc).
7. Większe zróżnicowanie wynagrodzenia organu wykonawczego w dużych samorządach.
W wielkich miastach skala i złożoność problematyki funkcjonowania i rozwoju jest rozległa 45.
Standardem jest, aby organ wykonawczy miał wynagrodzenie wyższe, niż prezesi spółek
komunalnych – zwłaszcza przynoszących sukcesywną stratę! Organ wykonawczy, jak też
pracownicy samorządowi powinni mieć zakaz zasiadania we władzach macierzystych spółek
komunalnych. Tworzy to sytuację wątpliwą z etycznego punktu widzenia.
8. Celowy jest postulat dotyczący ograniczenia zjawiska „handlowania” stanowiskami w spółkach
komunalnych poprzez ograniczenie kompetencji prezydenta miasta, burmistrza w zakresie
określania składy rady nadzorczej (np. procedury konkursowe, merytoryczne kryteria).
Odpolitycznienie spółek komunalnych poprzez obsadę rad nadzorczych i zarządów
fachowcami i wprowadzenie w nich, racjonalnego gospodarowania powierzonym majątkiem.
9. Ograniczenie sprawowania funkcji organu wykonawczego w jednostkach samorządu
terytorialnego do trzech kadencji włącznie. W praktyce często, organ wykonawczy piastuje
funkcje od 1990 r. (260 wójtów i burmistrzów). Utrwala to lokalne układy i powiązania
pomiędzy grupami interesów oraz stanowi barierę dla wejścia nowych liderów na rynek lokalny.
Jeżeli organ wykonawczy jest oceniany dobrze po trzech kadencjach, może kandydować do
innych organów jednostek samorządu terytorialnego.
10. Brak podstaw dla wprowadzenia do składu rady powiatu, wszystkich burmistrzów, wójtów
i prezydentów w celu wzmocnienia związku gmin z powiatem, który tworzą. Taki sam postulat
można odnieść do składu sejmiku województwa, w którym zasiedliby starostowie wraz
z pozostałymi członkami zarządu powiatu. Powiat ma odmienny zakres zadań publicznych, niż

45

Najlepiej kierować sprawami publicznymi w małych gminach, np. do 5 tys. mieszkańców,
w których wójtowie pobierają połowę wynagrodzenia prezydenta w dużym mieście.

29

Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT
gmina. Rozstrzyganie istotnych spraw i rozwiązywanie problemów może odbywać się poprzez
współpracę organów na tych poziomach samorządności.
11. Z przedstawionego zarysu roli i funkcji organu wykonawczego w gminie wypływa istotna
konstatacja ekonomiczna. Jawi się on jako swoisty menedżer publiczny, oferujący czytelny
program działania i rozwoju, sprawnie zarządzający zasobami (majątkiem, finansami, urzędem),
podmiotami i służbami komunalnymi w interesie mieszkańców. Jednocześnie powinien
prowadzić szeroką politykę informacyjną z mieszkańcami, z organizacjami społecznymi, ze
środowiskiem biznesu, z mediami oraz ze światem polityki. Jego skuteczność wymaga
odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postawy etycznej, a także otoczenia się specjalistami
z różnych dziedzin związanych z samorządem terytorialnym. To pierwszy obywatel wspólnoty
i jej główny funkcjonariusz publiczny.

8. RELACJA MIĘDZY ORGANAMI
A. DIAGNOZA - OCENA
1. Legitymizacja demokratyczna organów stanowiących i wykonawczych w samorządzie, nadaje
im mocne pozycje w strukturze zarządzania. Pod względem siły kompetencji, rysuje się jednak
przewaga organu wykonawczego w gminie. Wzajemne stosunki: rada – organ wykonawczy
kształtują się odmiennie w gminie i w pozostałych samorządach. Organy nie zawsze rozumieją,
jakie są ich praktyczne uprawnienia oraz rola we współzarządzaniu sprawami publicznymi.
Takiej wiedzy nie ma również większość mieszkańców wspólnoty. To przecież rada i organ
wykonawczy odpowiadają razem za swoją działalność przed mieszkańcami wspólnoty –
szkoda, że tylko raz w kadencji.
2. Mimo że w polskim ustawodawstwie określono dość jasny podział kompetencji między
organami samorządowymi, to praktyka pokazuje różnorodność form przejawiania się owej
relacji, od ostrych konfliktów i arogancji począwszy, poprzez walkę konkurencyjną, aż do
owocnej współpracy. W istocie, chodzi o sposób (formę) sprawowania władzy publicznej
w strukturach samorządu. Relacje między organami rzutują bowiem na sprawność ich działania
i skuteczność w rozwiązywaniu problemów wspólnoty (treść władzy). Obok kompetencji, na
wzajemne stosunki wpływa też respektowanie wysokich lub niskich standardów życia
publicznego.
3. W powiecie i w województwie, struktura organu wykonawczego stanowi, odbicie układu sił
politycznych w organie stanowiącym, a dobra współpraca jest gwarantem stabilności pracy tych
organów. Każdorazowe naruszenie równowagi lub zgody koalicyjnej w organie stanowiącym, na
ogół skutkuje wymianą członków zarządu. Z kolei w gminie, ze względu na inny tryb wyłaniania
organu wykonawczego, mogą wystąpić wszystkie sytuacje, o których mowa w poprzednim
punkcie. Dobrze jest, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma poparcie wśród radnych, gdyż
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daje mu to poczucie komfortu w rządzeniu. Tak dzieje się na ogół, w małych i w średnich
gminach. W dużych jednostkach, nie zawsze znajduje oparcie u swoich sympatyków. Wtedy
często, dochodzi do długotrwałej obstrukcji, ostrych konfrontacji, kończących się nierzadko
wszczęciem procedury referendalnej.

B. POSTULATY – ZALECENIA
1.

Charakter związków organów stanowiących i wykonawczych jest pochodną kultury osobistej
oraz kultury organizacji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku na rzecz społeczności
lokalnych. Czynnikiem rzutującym na wzajemne relacje jest posiadanie (lub nie) większości,
sprzyjającej pracy organu wykonawczego. Kolegialny charakter organu wykonawczego
w powiecie i w województwie zapobiega konfliktom. Inaczej wygląda sytuacja w gminie, gdzie
organ wykonawczy nie zawsze posiada zdecydowane poparcie ze strony radnych. Możliwe są
wtedy dwie typowe sytuacje: permanentny konflikt, w wyniku którego tracą obydwa organy lub
świadomość konieczności współpracy.

2. Należy utrzymać pozycję rady i organy wykonawczego w gminie, ze względu na istniejącą równowagę
(bezpośrednie wybory). Rada ma tworzyć podstawy prawne i określać kierunki rozwiązań działania dla
organu wykonawczego, który ma realizować zadania własne. Wprowadzenie modelu komitetowego,
w których zasiadaliby radni i urzędnicy, mogłoby doprowadzić do chaosu, wydłużenia procesu
decyzyjnego, a nawet braku podjęcia decyzji. Radni powinni mieć dostęp do wszystkich informacji
generowanych przez administrację samorządową.
3. Utrzymanie dotychczasowej pozycji ustrojowej organu wykonawczego w gminie (mimo
pewnej ułomności tego rozwiązania). Wysuwana propozycja, aby wójt, burmistrz, prezydent
przewodniczył z urzędu pracom rady jest daleko idąca. Ma to sens jedynie, gdy zostanie
pozbawiony prawa głosu. To jest niespójne z podziałem władzy w gminie, gdyż organ ten nie
posiada władzy nad radnymi. Byłoby to zbytnie wzmocnienie jego roli, która i tak jest niezwykle
silna. Nadto, po co obarczać go dodatkową funkcją, która może prowadzić do sytuacji
konfliktowych z częścią radnych? Postulujemy, aby przewodniczącym rady była osoba, która
uzyskała największe poparcie w wyborach (legitymizacja społeczna). To kolejny krok
w kierunku odpolitycznienia samorządu terytorialnego.

9. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
A. DIAGNOZA - OCENA
1. Administrację

samorządową

tworzą

pracownicy

urzędów

marszałkowskich,

starostw

powiatowych oraz urzędów miast i gmin. Urząd komunalny jest wyspecjalizowanym aparatem
administracyjnym, za pomocą którego władze samorządowe wykonują zadania publiczne. Urząd
pełni rolę obsługi organów samorządowych, istotnego podmiotu świadczącego usługi publiczne
oraz prowadzącego politykę rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Jego wielkość jest z reguły
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pochodną liczby mieszkańców wspólnoty, choć podobne pod tym względem jednostki, różnią
się istotnie zatrudnieniem w urzędzie.
2. Zatrudnienie w administracji samorządowej wzrastało do 2010 r., w kolejnym roku nieznacznie
spadło, by ponownie rosnąć (tab.2). Pod koniec 2011 r. pracowało w niej 245 940 urzędników,
rok później o 2,5% więcej osób, a w 2013 r. osiągnęło poziom 253 966 pracowników. Podobnie
kształtuje się przeciętne zatrudnienie, które spadło w 2011 r. i od tego roku wzrasta.
Wzrost zatrudnienia jest konsekwencją nakładania na samorządy nowych zadań (np. powołanie
asystenta rodziny) bądź rozszerzenia istniejących (np. gospodarka odpadami). W szczególności
zmiany widoczne są w urzędach gmin, gdzie przeciętne zatrudnienie wzrasta (ok. 2 tys. rocznie).
grupie pracowników samorządowych dominuje zatrudnienie w urzędach gminnych. Zauważa się
duży przyrost zatrudnienia w urzędach marszałkowskich, związany z przejmowaniem nowych
zadań i funkcji, zwłaszcza od administracji rządowej oraz z obsługą środków unijnych.
Tablica 2. Pracujący w administracji samorządowej (stan na 31.12)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Urzędy gmin

169 164

162 663

168 969

170 246

Starostwa

57 914

58 372

57 591

58 032

Urzędy marszałkowskie

12 978

13 721

14 067

14 149

Ogółem

250 865

245 940

252 210

253 966

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS.

3. Prestiż kadr samorządowych znajduje wyraz w poziomie i w relacjach płacowych.
Wynagrodzenia pracowników samorządowych stopniowo wzrastają (tab.3). Największe zmiany
objęły wynagrodzenia pracowników urzędów gmin. Najniższe wynagrodzenia otrzymują
pracownicy starostw. Najwyższymi wynagrodzeniami legitymują się pracownicy w urzędach
marszałkowskich i w urzędach miast na prawach powiatu.
Tablica 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł.)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Urzędy gmin

3 612

3 882

3 976

4 034

w tym urzędy miast na prawach
powiatu

4 388

4 392

4 546

4 452

Starostwa

3 246

3 391

3 466

3 593

Urzędy marszałkowskie

4 500

4 570

4 503

4 640

Ogółem

3 595

3 822

3 903

3 984

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS
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Wynagrodzenia te znacznie różnią się od osiąganych przez pozostałych pracowników
administracji publicznej i gospodarki narodowej. Rekordzistą są pracownicy samorządowych
kolegiów odwoławczych i naczelnych oraz centralnych organów administracji publicznej.
Wynagrodzenia w sferze samorządowej kształtują się na poziomie dość umiarkowanym,
przekraczającym poziom płac w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Płace
samorządowe zbliżają się do płac pracowników w urzędach wojewódzkich (tab. 4).
Tablica 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł)
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

Administracja państwowa

4 596

4 696

4 752

4 854

w tym naczelne i centralne organy administracji

4 818

4 931

4 985

5 087

Urzędy wojewódzkie

3 701

3 836

3 900

4 041

Administracja samorządowa

3 594

3 822

3 903

3 984

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

6 090

6 157

6 166

6 228

Gospodarka narodowa

3 438

3 587

3 690

3 823

Sektor przedsiębiorstw

3 435

3 605

3 728

3 837

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS.

Na uwagę zasługuje duże zróżnicowanie płac w urzędach, w których wąskie grupy osób,
zarabiają wielokrotnie więcej od innych, nieadekwatnie do zakresu odpowiedzialności
i wymagań. Zatrudnienie w urzędach komunalnych mimo tego, jest atrakcyjne z punktu
widzenia rynku pracy.
Poza wynagrodzeniem, zatrudnienie to jest stabilne, a w małych miejscowościach urząd i służby
komunalne są znaczącymi pracodawcami. Polityka płacowa w urzędzie leży w gestii organu
wykonawczego, który decyduje o wielkości i strukturze wynagrodzeń, stosując określony system
motywacyjny. Wydatki na wynagrodzenia w administracji samorządowej w stosunku do PKB
wzrosły nieznacznie, z 0,7% w 2005 r. do 0,8% w 2012 r. W wielu urzędach, wynagrodzenia w
dużej części pracowników nie ulegają zmianie od 2009 r. Niskie wynagrodzenia mogą
wpływać na obniżenie jakości świadczonych usług. Jednakże wiele samorządów nie decyduje
się na wzrost wynagrodzeń, gdyż spowoduje to wypracowanie mniejszej nadwyżki operacyjnej
(a ta określa możliwość zadłużenia i inwestowania).
4. Kształt urzędów samorządowych jest różny w przekroju poszczególnych jednostek. Budowa
administracji powinna być dostosowana do zakresu i charakteru zadań własnych oraz
prowadzonej polityki rozwoju. Organy komunalne mają dużą dowolność w określaniu struktury
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organizacyjnej urzędu46. W małych gminach, urzędy są niewielkie pod względem zatrudnienia
i realizowanych spraw publicznych, a zatem prostsze w budowie, niż w dużych miastach
i w województwach o silnie rozbudowanych strukturach administracyjnych. W części
dużych miast z urzędu, wyprowadzono niektóre funkcje administracyjne (powiązane
niekiedy z wykonawczymi) i powołano dla nich, nowe jednostki budżetowe – zarządy47. Ich
kadry nie są zaliczane do administracji samorządowej. Rozwiązanie takie zwiększa koszty
funkcjonowania miasta, gdyż instytucje te generują kolejne potrzeby finansowe z racji
naturalnego rozrostu biurokratycznego.
Tablica 5. Obsługa administracyjna urzędu samorządowego*, w osobach
Poziom jednostek

2002

2006

2010

2011

2012

2013

Gminy

288

257

220

235

232

227

Gminy wiejskie

275

247

199

222

224

219

Gminy miejsko – wiejskie

297

267

238

247

251

242

Gminy miejskie

291

258

224

236

152

158

Miasta na prawach powiatu

354

323

284

285

285

279

Powiaty (starostwa)

946

817

677

662

449

445

Urzędy marszałkowskie

9 919

6 046

3 088

2 884

2 740

2 721

*- liczba mieszkańców przypadająca na jednego pracownika urzędu.
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS.

5. Sprawność działania samorządu gminnego wyraża się poprzez skuteczne i terminowe działanie
urzędu. Administracja samorządowa buduje zaufanie, przede wszystkim, gdy ma bezpośredni
kontakt z interesantem48. O jego jakości decyduje obsługa administracyjna urzędu, która
wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji. Im mniej mieszkańców przypada na jednego
urzędnika, tym można spodziewać się sprawniejszej obsługi. Z drugiej strony sytuacja taka,
tworzy większe koszty działalności urzędu. Omawiana miara dla typów gmin kształtuje się na
różnym poziomie (tab.5). W gminach miejskich, urzędy zatrudniają największą liczbę
urzędników w stosunku do obsługiwanej liczby mieszkańców. Może to sugerować najwyższy
standard obsługi. Wskaźnik ten rośnie w miarę wzrostu wielkości samorządu. We wszystkich
samorządach obserwuje się spadek liczby mieszkańców przypadających na 1 pracownika

46

Organizację urzędu określa organ wykonawczy, który wprowadza zarządzeniem – regulamin
organizacyjny (z wyjątkiem powiatu).
47
W zakresie utrzymania i rozbudowy dróg, zasobów mieszkaniowych, zieleni oraz innych usług
komunalnych.
48
Do rozwiązania prostych, standardowych spraw niezbędne jest wykorzystanie technik ICT w celu, jak
największej dostępności do usług administracyjnych.
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urzędu. Największy rozrost administracji widoczny jest pod tym względem w urzędach
marszałkowskich, w których od 2002 r. wskaźnik ten zmalał ponad 3–krotnie.
6. Ramy systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej są regulowane
ustawą49. Przepisy te przyznają jednostkom samorządu terytorialnego pewien zakres swobody
w prowadzeniu polityki kadrowej, np. dotyczącej zatrudniania, jak i organizacji pracy.
W urzędach są prowadzone różne polityki kadrowe, zgodne z wolą organu wykonawczego.
Status pracowników samorządowych został poprawnie określony. Ustawa ta wprowadziła
możliwość zatrudniania w administracji samorządowej, doradców i asystentów. Z danych MAiC
wynika, że na stanowiskach tych zatrudnionych było 670 osób (sierpień 2012 r.). Koszt ich
utrzymania za okres 12 miesięcy wyniósł 37,50 mln zł.
7. Zgodnie z wynikami kontroli NIK z 2013 r. ocena przestrzegania przepisów tej ustawy przez
wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, starostów i marszałków wypada pozytywnie, mimo
stwierdzonych pewnych nieprawidłowości. Problemem pozostaje przejrzystość zatrudniania
w urzędach samorządowych. Niemal w połowie kontrolowanych urzędów nie dopełniono
obowiązków związanych z przeprowadzaniem otwartych i konkurencyjnych konkursów. W co
trzecim urzędzie, problemem okazała się kwestia awansów wewnętrznych. Praktyka ta polega na
awansowaniu pracowników ze stanowisk nieurzędniczych, tj. pomocniczych i obsługi, na
stanowiska stricte urzędnicze. Okazuje się, że urzędy stosunkowo chętnie zatrudniały swoich
pracowników, a urzędnicy wyłonieni w taki sposób, często nie byli w ogóle kierowani na
obowiązkową służbę przygotowawczą. Było to więc omijanie ustawowej zasady wyłaniania
urzędników w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
8. Obok wielkości zatrudnienia, o potencjale administracji samorządowej decyduje, również jej
jakość. Wyniki licznych badań wskazują, że kwalifikacje kadr samorządowych są oceniane, na
ogół pozytywnie przez interesantów. Są oni w ich opinii, odpowiednio przygotowani
merytorycznie do załatwienia powierzonych im spraw, jak również dobrze oceniają postawy
urzędników, ich życzliwość i rzetelność wykonywania swoich obowiązków. Ponadto obserwuje
się tendencję wzrostową pozytywnych ocen, wyrażanych przez respondentów, choć w 2011 r.
oceny te nieznacznie pogorszyły się50.
9. Podnoszenie kwalifikacji urzędników samorządowych miało miejsce w dużym stopniu przy
wsparciu funduszy europejskich51. W ramach wsparcia z funduszy europejskich sfinansowano

49

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze
zm.). Przepisy ustawy wprowadzają wiele ułomnych rozwiązań dotyczących budowy kompetentnej administracji
np.: likwidacja konkursu na stanowiska urzędnicze i wprowadzenie naboru – Z. Rybak, Jaka administracja,
takie państwo, „Rzeczpospolita” z 29 lipca 2014 r.
50
Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach Jednostek Samorządu
Terytorialnego, Raport z badań dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
51
W zakresie wzmacniania zdolności regulacyjnych, szkoleniami objęto prawie 42 tys. pracowników
administracji samorządowej – Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w 2013r., ss. 223-225.
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w tym zakresie, zarówno projekty na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Mimo
licznych inicjatyw, szkoleń, nadal można wskazać na pewne luki w wiedzy i kompetencjach, jak
np. zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, czy planowanie przestrzenne. Ponadto, tylko
mniej niż połowa jednostek samorządu terytorialnego prowadzi badania potrzeb
szkoleniowych pracowników i stosuje narzędzia oceny skuteczności i efektywności
szkoleń52. Świadczy to o małej personalizacji szkoleń wśród pracowników samorządowych. Bez
wątpienia, łatwiej przeprowadzić szkolenia w dużych urzędach, ze względu na większe środki
finansowe tych jednostek.
10. Nowe zadania nakładane na samorządy terytorialne, a także rosnące oczekiwania i presja
obywateli, wymuszają na administracji samorządowej zmiany prowadzące do wzrostu
sprawności rozwiązywania problemów społecznych. W administracji komunalnej zachodzą
procesy modernizacyjne w celu poprawy jej sprawności działania. Na ogół, obejmują one sferę
procesów obsługi i ich jakości, rzadziej „wnętrza urzędu”. Fachowość zarządzania
w urzędach samorządowych jest możliwa poprzez wdrożenie odpowiednich metod i narzędzi
zarządzania. W praktyce polskich urzędów komunalnych, stosuje się m.in.: metody i narzędzia
53

zarządzania jakością, strategiczną kartę wyników, wspólną metodę samooceny CAF , Program
Rozwoju Instytucjonalnego, marketing terytorialny, monitoring, narzędzia zarzadzania
strategicznego, techniki planistyczne.
11. Badania poziomu rozwoju instytucjonalnego wskazują, że kształtuje się on odmiennie
w jednostkach samorządu terytorialnego. Najniższy jest w gminach wiejskich. W gminach
zaobserwowano zależność, polegającą na wzroście poziomu rozwoju instytucjonalnego wraz ze
wzrostem liczby mieszkańców54. Wnioski z badania wskazują, że w latach 2009–2013
zmniejszyło

się

wykorzystanie

w samorządach,

narzędzi

zarządzania

strategicznego

i finansowego. Z kolei zwiększyły się działania w zakresie zarządzania jakością i monitoringu.55.
Najpopularniejszym okazały się być systemy zarządzania jakością ISO 9011, wdrożone
w niemal 80% urzędów.
12. Komunikacja wewnętrzna w urzędach administracji samorządowej w opinii samych urzędników,
nie przebiega właściwie, co rzutuje na jakość pracy administracji. Przyczynia się do
wydłużania procesu decyzyjnego, a także występowania utrudnień w dostępie do informacji.

52

Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego. Raport z badania dla
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 54.
53
Metodę tę zastosowano już w ok. 300 urzędach samorządowych. Projekt Systemowe wsparcie procesów
zarządzania w jst przewiduje w ramach zadania 5 przegląd standardów zarządzania jakością w JST. Jednym
z celów jest stworzenie systemu wsparcia i ewaluacji wdrażania systemu CAF.
54
Ibidem, s. 12.
55
Wśród jednostek samorządu terytorialnego potwierdzono zastosowanie w niemal połowie badanych
urzędów - systemów i metod zarządzania jakością, Raport z badania poziomu wiedzy o metodzie CAF wśród
jednostek samorządu terytorialnego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
2011.
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Nowoczesne nośniki komunikowania się, zwiększają jednak pracochłonność i wymagają
ciągłego śledzenia pracy urządzeń. Nie pełnią one roli tradycyjnych narzędzi typu: spotkania,
narady, dających czas na refleksję i pozyskanie pełniejszej informacji.
13. W urzędach samorządowych stosowana jest infrastruktura etyczna mająca na celu
przeciwdziałanie nieetycznym postawom pracowników urzędów. Najczęściej stosowane są
kodeksy etyczne urzędnika, systemy przyjęć interesantów, zasady kontroli przyjmowania
i załatwiania petycji, wniosków i skarg, regulaminów udzielania zamówień publicznych. Rzadko
powołuje się osoby, czy zespoły odpowiedzialne za kontrolę i koordynację działań
antykorupcyjnych w urzędzie oraz doradztwo w sprawach etyki56. Raport o korupcji, wskazuje
administrację rządową i samorządową jako obszary najbardziej narażone na występowanie
zachowań korupcyjnych. Spośród czynności realizowanych przez samorządy za najbardziej
korupcjogenne uznaje się: wydawanie koncesji, pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach
zagospodarowania przestrzennego, wymierzaniu, odraczaniu i umarzaniu podatków od
nieruchomości, system zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem, procedury ustalania
opłat adiacenckich57. Obszary te są miejscem bezpośredniego styku interesów sektora
publicznego i sektora prywatnego.
14. Ogólną konkluzją jest stwierdzenie o szczególnej, wręcz dominującej pozycji administracji
w strukturze procesów decyzyjnych. Z jednej strony, podkreśla się istotność eksperckiej wiedzy
administracji, z drugiej zaś jej niekompetencje prowadzące do niesprawności działania urzędu.
Administracja samorządowa dysponuje przewaga informacyjną w stosunku do organu
wykonawczego (początkowo) i organu stanowiącego, nie mówiąc już o społeczności lokalnej.
Niwelowaniu

asymetrii

informacji

sprzyjają

media

i

obywatelskie

zaangażowanie

w sprawowaniu kontroli społecznej nad władzami samorządu.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. Wbrew poglądom, administracja komunalna nie jest w pełni apolityczna. Neutralność polityczna
może dotyczyć jedynie części pracowników urzędów. Urząd stanowi fachowy instrument w ręku
organów samorządowych. W związku z tym, należy określić w regulacji prawnej (ustawa o
pracownikach samorządowych) stanowiska kierownicze w urzędzie, które mają charakter stricte
polityczny i są wyłączone z procedury naboru (które wtedy stają się fikcyjne). Pracownicy
pracujący na stanowiskach politycznych powinni być zatrudnieni tylko na czas określony
(kadencji).

56

Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego. Raport z badania dla
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 56-59.
57
m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Mapa Korupcji. Stan korupcji w Polsce na podstawie danych
statystycznych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata 2004–2009, Warszawa 2010.
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2. Nie jest potrzebne tworzenie odrębnego korpusu służby samorządowej (na wzór korpusu służby
cywilnej).

Wiele

rozwiązań

prawnych

objęło

już

pracowników

samorządowych,

a władze komunalne powinny mieć swobodę określania bardziej konkretnego statusu swoich
pracowników. Żaden urzędnik nie powinien ominąć służby przygotowawczej. Dotyczy to
podejmujących po raz pierwszy pracę w administracji (np. przechodząc z sektora prywatnego
lub ze sfery polityki).
3. Dla jednolitości zasad uchwalania regulaminu organizacyjnego urzędu samorządowego
uważamy, że w przypadku powiatu regulamin ten powinien być uchwalany przez organ
wykonawczy (zarząd powiatu), jak na pozostałych poziomach samorządu.
4. Zaleca się, aby osoby zatrudnione w urzędzie na podstawie powołania były zatrudnione jedynie
na czas kadencji, a nie na czas nieokreślony. Uważamy, również że skarbnik powinien być
zatrudniony na podstawie umowy o pracę, gdyż to organ wykonawczy odpowiedzialny jest za
politykę budżetową.
5. Niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie zarządzania
projektami, zarządzania ryzykiem, analiz ekonomicznych, planowania i realizacji projektów
współpracy, planowania przestrzennego.
6. Zaleca się tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w urzędach (dużych), przełamujących silną
hierarchiczność. Zespoły te powinny składać się ze specjalistów różnych dziedzin, dla
systemowego i skutecznego rozwiązywania problemów samorządu.
7. Proponuje się przeprowadzanie diagnoz zarządzania urzędem administracji samorządowej, ładu
organizacyjnego, identyfikujących niesprawności w jego działaniu oraz popularyzacja wdrażania
systemów zarządzania jakością. Uniwersalizm i liczne korzyści metody CAF w urzędach,
pozwalają rekomendować upowszechnianie jej w polskich samorządach. Szeroką popularyzację
tej metody gwarantuje duże wsparcie merytoryczne, opracowane instrukcje, podręczniki oraz
bazy dobrych praktyk, dostępne dla urzędników w każdej chwili (organizacje samouczące się).
8. Zaleca się kompleksowe podejście do profesjonalizacji zarządzania urzędem poprzez stosowanie
zintegrowanego zbioru narzędzi. Postuluje się włączanie efektywności zarządzania urzędem do
podstawowych dokumentów strategicznych opracowywanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego (strategii rozwoju, planu rozwoju lokalnego).

10. GOSPODAROWANIE FINANSAMI
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Finanse są obszarem, w którym wyraźnie ujawniają się konsekwencje niesprawnego
zarządzania. To, co się dzieje w sferze finansów rzutuje na pozostałe dziedziny działania
samorządu. Obok majątku, finanse stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju samorządu.
Dzięki nim możliwa jest realizacja zadań publicznych. Mieszkańcy wspólnot oczekują, że usługi
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komunalne świadczone będą na coraz wyższym poziomie ilościowym i jakościowym, co
wymaga dużych środków finansowych.
2. W Polsce decentralizacja finansów publicznych nie nadąża za decentralizacją zadań.
Praktyka dowodzi, że w delegowaniu zadań jednostkom samorządu terytorialnego nie zawsze
towarzyszy przekazywanie odpowiednich środków finansowych58. Wprawdzie art. 167
Konstytucji RP stanowi, że samorządowi terytorialnemu zapewnia się udział w dochodach
publicznych odpowiednio do przypadających mu zadań, to często nie jest to respektowane.
Doprowadziło to do znacznego ograniczenia środków samorządowych przy jednoczesnym
rozszerzeniu zakresu zadań, bądź przekazywaniu nowych zadań bez adekwatnych
środków59. Występuje wiele czynników, które wpływają na niedofinansowanie samorządu.
Zmniejszanie dochodów samorządowych wynika m.in. ze zniesienia progu 40% dla
najbogatszych, wprowadzania ulg w PIT i CIT. Niedofinansowanie widać przy realizacji takich
zadań jak: oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna, które w budżetach gmin i powiatów –
w wydatkach bieżących angażują najwięcej środków. Oprócz niedoborów środków na zadania
własne, równie istotna jest kwestia niedofinansowania zadań zleconych, przede wszystkim
wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jak też z ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
3. Kondycję finansową samorządów obrazują m.in. takie dane jak: struktura dochodów oraz
wydatków budżetowych, wyniki budżetów, zadłużenie, nadwyżka operacyjna i inwestycje.
Podstawowym źródłem finansowania samorządu winny być dochody własne i subwencja
ogólna. Dotacje powinny pełnić rolę uzupełniającą, lecz w praktyce powiatów i województw są
one zasadnicze. Patrząc na dane liczbowe w skali kraju w zakresie dochodów budżetowych,
w latach 2004–2013 widać, że generalnie wykazują one tendencję rosnącą (załącznik 1). Należy
podkreślić, że w dochodach samorządowych ogółem, ok. 75% stanowią dochody gmin
(ok. 43%) i miast na prawach powiatu (ok. 32%). Struktura dochodów samorządowych jest
znacznie zróżnicowana, zarówno pomiędzy poziomami samorządu, jak też w ramach gmin,
powiatów i województw. Słabością finansów w powiatach i w województwach jest to, iż
zdecydowaną większość w ich dochodach stanowią subwencja i dotacje (ok. 70%)60.
W gminach, subwencja i dotacje zajmują ok. 50%, a w miastach na prawach powiatu ok. 37%
dochodów. Wysokość subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej. Oznacza to, że
58

Choć zarówno postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, jak i Konstytucji RP gwarantują
społeczności lokalnej prawo do dysponowania wystarczającymi (adekwatnymi) środkami finansowymi,
z których część powinna pochodzić z podatków i opłat.
59
Jednym z przykładów może być ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).
60
Subwencja od dotacji różni się tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została zapisana
w budżecie, z przeznaczeniem dla danej jednostki samorządowej, musi zostać przekazana. Decyzję o jej
rozdysponowaniu, podejmuje organ, który ją otrzymał. Z kolei dotacja musi być przeznaczona na konkretne
zadanie i cel.
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kwota subwencji ustalana jest przez projektodawcę budżetu państwa, bez konsultacji
z przedstawicielami strony samorządowej. Taka sytuacja powoduje, iż jest silnie uzależniony od
budżetu państwa. Gminy i powiaty w ramach subwencji ogólnej otrzymują największe środki na
część oświatową (ok. 80%, a w miastach na prawach powiatu nawet do 90%).
4. Dochody własne samorządu, choć w latach 2004–2007 wykazywały wzrost odpowiednio o 14,
15 i 18%, to w okresie 2008–2011 zmniejszyły się (najwięcej w 2009 r.) W następnych latach
ich tempo wzrostu wynosiło od ok. 4 do 6%. Analizując dane odnoszące się do poszczególnych
gmin i powiatów sytuacja była jeszcze mniej optymistyczna. Według P. Swianiewicza, dane
o dochodach własnych samorządu sugerują stagnację, czasem nawet niewielki ich spadek61.
Zasadniczą część dochodów własnych samorządu stanowią udziały we wpływach z podatku
62

dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) . W gminach miejsko – wiejskich
oraz w miejskich w strukturze dochodów własnych jednym z istotniejszych źródeł są udziały
w PIT, a następnie podatek od nieruchomości. Z kolei w gminach wiejskich na czoło wysuwa się
dochód z tytułu podatku od nieruchomości. W powiatach, dominującą pozycją jest tylko udział
we wpływach z PIT, a w województwach – udział we wpływach CIT. W zakresie tych tytułów
dochodowych, jednostki samorządowe nie posiadają żadnych uprawnień podatkowych63.
Wprowadzane zwolnienia podatkowe w PIT i CIT spowodowały znaczący spadek dochodów
na wszystkich szczeblach samorządowych. Przykładowo, w województwach udział w CIT
w 2013 r. spadł o ponad 20% w stosunku do 2007 r., w powiatach tempo wzrostu udziału w PIT
wynosi ok. 6%, podczas gdy wcześniej kształtował się na poziomie ok. 14%.
5. Katalog dochodów własnych w małym stopniu opiera się na podatkach samorządowych.
Samorząd nie posiada prawdziwego władztwa finansowo – podatkowego w obszarze opłat
i podatków lokalnych. Faktycznie o ograniczonym władztwie można mówić tylko w przypadku
gmin. Dotyczy to takich podatków jak: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego
i leśnego. Udział w podatku PIT i CIT jest zaliczany do dochodów własnych, ale tylko
teoretycznie – w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zbyt
niski udział dochodów własnych w budżetach powoduje, że samorząd traci autonomię
finansową, czyli niezależność. Gminy chcąc zwiększyć ten udział, podnoszą podatki i opłaty
lokalne. Podnoszone są opłaty za wodę, ścieki, ciepło, za parkowanie, za przedszkola, czynsz za
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P. Swianiewicz, Kondycja coraz gorsza, „Wspólnota” z 2012 r., nr 37 – 38, s. 57.
W 2013 r. na gospodarkę finansową gmin miała wpływ znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996
r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Na podstawie tej regulacji gminy
zostały zobowiązane do ustalenia w drodze uchwały górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Od
lipca 2013 r. opłaty te stanowią dochód gminy.
63 Niektóre samorządy planując budżet na 2014 r., by wykazać, że mieszczą się w nowych ramach ustawy
o finansach publicznych, zakładały w swych budżetach wyższe wpływy z podatku PIT i CIT oraz ze sprzedaży
mienia komunalnego. Te nierealne założenia pozwoliły im uchwalić budżet na 2014 r., ale może okazać się
dużym problemem uchwalenie budżetu na 2015 r.
62
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mieszkania komunalne oraz ceny biletów komunikacji zbiorowej. Może to przyczynić się do
spadku popytu na określone dobra i usługi publiczne.
6. Art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowi, że wydatki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej
jednostki, wynikających z przepisów prawa. W budżetach samorządu, wydatki przybierają formę
bieżących i majątkowych. Patrząc na dane w załączniku 2 widać, że od 2004 r. występuje ciągły
wzrost wydatków bieżących. Od 2009 r. wydatki te rosły w tempie jednocyfrowym, a we
wcześniejszym okresie w dwucyfrowym. Najwyższy udział wydatków bieżących był
w powiatach oraz w miastach na prawach powiatu (ok. 90%). Najkorzystniejsza sytuacja
kształtowała się w województwach (ok. 50–60%). Na wzrost wydatków bieżących mają istotny
wpływ dwa czynniki: wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz wzrost kosztów spowodowany
oddaniem do eksploatacji nowych obiektów użyteczności publicznej (w wyniku zakończonych
inwestycji). Rozbudowana infrastruktura społeczna oraz techniczna generuje dodatkowe koszty
operacyjne. Zbiorczo wszystkie samorządy wykazują wydatki bieżące na zadania oświatowe
wyższe, niż otrzymane dochody, z tytułu części oświatowej subwencji64. Niedoskonałość
algorytmu, na podstawie którego dokonywany jest podział części oświatowej subwencji
wymaga zmian. Konieczne i pilne jest wprowadzenie nowych reguł finansowania oświaty.
Gminy i powiaty najwięcej środków w swoich budżetach przeznaczają na oświatę i wychowanie
(ok. 29–30% wydatków bieżących). Kolejną pozycją w budżetach samorządu są wydatki na
transport i łączność (ok. 18–19%), następną zaś wydatki na pomoc społeczną (od 12 do 15%).
Wydatki na administrację, w zależności od typu jednostki, angażują od 8 do 10% środków
przeznaczonych na wydatki bieżące. Niektóre samorządu, chcąc ograniczyć swoje wydatki,
likwidują np.: szkoły, straże miejskie oraz niektóre zakłady budżetowe.
7. Samorząd w Polsce jest nie tylko najważniejszym i największym usługodawcą, ale również
poważnym inwestorem. Dane pokazują, iż samorząd najwięcej środków przeznaczał na
inwestycje w latach 2009–2011, od 2012 r. widać lekkie wyhamowanie. Z opracowań K. Kluzy
(SGH) wynika, że inwestycje samorządowe uratowały polską gospodarkę przed kryzysem,
ale znacznie pogorszyły kondycję finansową samorządów65. Samorządy chcąc inwestować
oraz korzystać ze środków UE, sukcesywnie zadłużały się (na wkład własny). Ponadto, nie
wszystkie podejmowane inwestycje w samorządzie były racjonalne i przemyślane, tak z punktu
widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. Niektóre z nich, po oddaniu do użytkowania
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Najwyższy wzrost wydatków bieżących na oświatę w relacji do subwencji oświatowej występuje
w miastach na prawach powiatu.
65
Dochody JST 2004 – 2012, perspektywa 2013 – 2020, Związek Miast Polskich, Warszawa 2013,s. 10.
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generują wzrost wydatków bieżących66. Jednostki samorządowe powinny na początku
realizować przedsięwzięcia, które mogą przyczyniać się do uzyskania dodatkowych dochodów,
np. budowa wodociągu lub kanalizacji (wraz z częściową pomocą w niektórych przypadkach
wykonania

przyłączy),

modernizacja

komunalnych

zasobów

mieszkalnych

(poprzez

podniesienie standardu lokali), budowa lub adaptacja lokali na przedszkola itp.67. Należy
podkreślić, że w pierwszym rzędzie, trzeba realizować zadania własne o charakterze
obligatoryjnym.
8. W latach 2004–2013 budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się deficytem,
z wyjątkiem 2004 i 2007 r. Największy zagregowany deficyt wystąpił w latach 2009–2011
i kształtował się odpowiednio ok. 13 mld, 15 mld i 10,3 mld zł. Wprawdzie w ostatnich trzech
latach, przeciętnie blisko 50% jednostek samorządowych zamknęło swoje budżety deficytem, to
jednak od 2012 r. wartość deficytu znacznie zmniejszyła się. Ostrożniejszą politykę
gospodarowania środkami przyjęły powiaty, bowiem ich budżety w okresie 10 lat odnotowały
5-krotnie dodatni wynik. Niedopuszczalne było uchwalenie budżetu z ujemnym wynikiem
finansowym, spowodowanym zbyt wysokimi wydatkami bieżącymi. Od 2010 r. jest to wymóg
prawny, choć nie wszystkim jednostkom udało się go respektować.
9. Zadłużenie sektora samorządowego jest konsekwencją stałego przyrostu deficytu, początkowo
w miarę systematycznego, a od 2009 r. bardzo dynamicznego. Jednostki samorządowe zgodnie
z ustawą o finansach publicznych, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe. W tej kwestii do końca 2013 r. obowiązywały dwa ilościowe limity zadłużenia
lokalnego68, a od 2014 r. nowe ograniczenia69. Wprowadzanie kolejnych ograniczeń poziomu
deficytu podsektora samorządowego nie może stanowić rozwiązania problemu finansów
samorządowych. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego nie ma znaczącego wpływu na
poziom zadłużenia krajowego. Zdecydowanie większy reżim w tym zakresie powinien
obejmować administrację centralną. Udział długu samorządowego w relacji do długu
publicznego ogółem jest niewielki (na koniec 2013 r. wyniósł 7,9%). W niektórych krajach UE
(np. Francja, Włochy) nie ustanowiono limitów zadłużania dla samorządów. W Polsce dług
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Budowa filharmonii, hal, stadionów, aquaparków itp. to taki rodzaj inwestycji, które dla sektora
prywatnego są nieopłacalne, a dla samorządu te drogie obiekty, które po zakończeniu budowy powodują wzrost
wydatków w budżecie
67
W praktyce wiele samorządów wykonuje inwestycje typu: budowa fontanny (koszt ponad 15 mln. zł wraz
z przebudową placu, a koszt eksploatacji w okresie 6,5 miesiąca to ok. 200 tys. zł), budowa lub adaptacja
budynku na centrum konferencyjne i wystawiennicze (bądź podobne), budowa aquaparków, stadionów
(np. dwóch w mieście), pomników, wież widokowych itd.
68
Limity ilościowe ograniczały możliwość w zakresie stanowienia deficytu budżetowego, zaciągania długu
oraz jego spłaty przez samorząd.
69
Wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządowych, który w znacznym
stopniu został uzależniony od limitowanego poziomu wypłat na obsługę długu, zgodnie z zapisami art. 243
ustawy o finansach publicznych.
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komunalny wynosi ok. 5% PKB, dla przykładu w Niemczech blisko 30%70. Duża dynamika
zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego występowała w latach 2009–2011. Najwyższy
poziom deficytu w ostatnich 10 latach odnotowano w 2010 r. – prawie 15 mld zł. Z załącznika
2 widać, że najbardziej zadłużone są miasta na prawach powiatu. Ich zobowiązania wzrosły
w stosunku do 2004 r. ponad 3–krotnie. Ponadto, część z nich „ukryła” swoje zadłużenie
w spółkach komunalnych.
10. W świetle ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządowe zostały zobowiązane do
71

stosowania zasady zrównoważenia budżetu w części dotyczącej działalności bieżącej . Pojęcie
nadwyżki operacyjnej zaczęło obowiązywać w polskim prawie finansowym od 2011 r. Jest to
jeden ze wskaźników, który syntetycznie obrazuje sytuację finansową samorządu. Informuje on
o wielkości środków (jaka pozostaje po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących), która
może być przeznaczona na zadania inwestycyjne – bez konieczności zaciągania nowych
zobowiązań, bądź też sprzedaży majątku. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej w samorządzie
wiąże się z osiągnięciem zaplanowanych dochodów – głównie z tytułu wpływów z udziałów
w PIT i CIT oraz z podatków i opłat lokalnych, jak też z racjonalizacją wydatków bieżących.
Wydatki bieżące powinny rosnąć wolniej, niż dochody bieżące. Ważne, aby wynik na
działalności bieżącej wykazywał również dynamikę wzrostową. W Polsce nie wszystkie
samorządy są w stanie wypracować nadwyżkę operacyjną i mają wolne środki na realizację
niezbędnych inwestycji. Najmniejsza nadwyżka operacyjna była w latach 2010–2011. Zmiany
wielkości wskaźnika nadwyżki operacyjnej odzwierciedlają kondycję finansową samorządów.
Uwzględniając wynik budżetu w części bieżącej można uznać, że kondycja finansowa jednostek
samorządowych była najlepsza w latach 2007–2008. Generalnie oceniając, sytuacja finansowa
polskich samorządów od tego czasu pogarsza się.
11. Szczególną postacią budżetu samorządu jest konstruowanie go według formuły zadaniowej.
Opracowanie budżetu zadaniowego jest wymogiem dla administracji centralnej, natomiast
w samorządzie przyjęto zasadę fakultatywności. Stanowi dodatkowy trud dla administracji
komunalnej, ponieważ musi ona przygotować budżet tradycyjny (dla RIO) oraz budżet
zadaniowy. Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie środkami publicznymi dla osiągania
określonych rezultatów (wykonania zadań), mierzonych za pomocą ustalonego systemu
mierników. Jego celem jest większa przejrzystość i jawność, zwiększenie efektywności
wydatkowania środków publicznych, koncentracja wydatków na zadaniach priorytetowych oraz
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Dług Berlina jest trzykrotnie wyższy niż budżet niemieckiej stolicy (przekracza 60 mld euro). Ok. 10%
środków budżetowych przeznacza się na samą obsługę długu.
71
W myśl tej zasady organ stanowiący jednostki samorządowej nie może uchwalić budżetu, w którym
wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków UE i EFTA,
w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Znamienne jest, że zasada nie
obowiązuje w działalności administracji rządowej.
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realna wycena zadań publicznych (ile kosztują?)72. Budżet zadaniowy stanowi duże wyzwanie
dla organu wykonawczego, gdyż z planowanych efektów będzie rozliczany po realizacji73.
Wykorzystanie tego instrumentu zarządzania finansami ma rację bytu w dużych oraz w średnich
samorządach74 i do tej pory ma zastosowanie w niewielu jednostkach.
12. Ostatnio popularny stał się tzw. budżet obywatelski (partycypacyjny), którego celem jest
bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących
wyboru zakresu zadań publicznych, w ramach wyznaczonej puli środków budżetowych
i przejęcia części odpowiedzialności. Jest to słuszna idea, zachęcająca do aktywności społecznej
w rozwoju lokalnym, ale obserwacja dotychczasowego przebiegu działań skłania do pewnych
krytycznych ocen. Wiele samorządów nie do końca rozumie istotę tego budżetu i popełnia
dwa istotne błędy. Podejmowane są działania mieszczące się w działalności bieżącej realizacji
zadań75, zamiast w działalności inwestycyjnej, w której chodzi o wskazanie najpilniejszych
potrzeb z punktu widzenia mieszkańców. Takie postępowanie prowadzi często do rozproszenia
i tak skromnych środków finansowych (propozycje obejmują każdy obszar jednostki).
Stosowana w Polsce wersja budżetu obywatelskiego zdecydowanie wymaga modyfikacji
w kierunku przygotowania propozycji zadań wraz z kosztami dla mieszkańców, którzy dokonają
76

wyboru. Wydaje się, że zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców , a następnie ich
weryfikacja przez administrację (gdyż niektóre z nich są nierealne z przyczyn prawnych,
technicznych, finansowych) jest nie tylko czasochłonne, ale zbyt kosztowne.

B. POSTULATY – ZALECENIA
W obszarze dochodów samorządowych zasadne są następujące rozwiązania:
1. W strukturze dochodów budżetowych, podstawą dla gmin i powiatów powinny być dochody
własne – ich aktualny poziom jest niewystarczający.
2. W obecnym stanie prawnym, gminy mają ograniczone władztwo podatkowe, zaś powiaty nie
mają wcale takich uprawnień. Zachodzi potrzeba przekazania większego władztwa
podatkowego

samorządowi

terytorialnemu

–

co

najmniej

na

poziomie

gmin,

tj. możliwości samodzielnego decydowania o części danin publicznych uiszczanych przez
mieszkańców wspólnoty samorządowej.
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Większość mieszkańców dużych wspólnot mają nikłe informacje, na co są przeznaczane ich pieniądze.
W przypadku budżetu tradycyjnego, organ wykonawczy rozliczany jest tylko z poniesionych nakładów
finansowych.
74
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku audytu, czy badania bilansu przez biegłego rewidenta bądź jego
sporządzenia w podmiotach gospodarczych.
75
Np. ustawienie koszty na śmieci, naprawa chodników, oświetlenia ulicznego, przycięcie lub posadzenie
drzew, krzewów, naprawa urządzeń zabawowych, zwiększenie częstotliwości przebiegu komunikacji miejskiej
itp.
76
W dużych miastach liczba propozycji sięga nawet 1 tys.
73
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3. Wzrost wpływów z udziałów w PIT, przede wszystkim dla gmin i powiatów. Z uwagi, że
gminie przydzielono zdecydowanie większy zakres zadań, stąd propozycja zmiany dla gmin
odpowiednio większa
z

kancelarią

77

78

– bądź wprowadzenie tzw. lokalnego PIT

Prezydenta

RP

prowadzi

Forum

Od-nowa).

(prace nad tym projektem
Wiąże

się

to

jednak

z prawdopodobieństwem, że sytuacja biednych gmin (w tym wiejskie, miejsko – wiejskie oraz
małe miasteczka) i powiatów jeszcze bardziej się pogorszy, bowiem tam gdzie jest duże
bezrobocie i niskie płace może dojść do drastycznego spadku tego źródła dochodów własnych.
4. Urealnienie ustawowych stawek podatku od nieruchomości (dla gmin wiejskich i małych
miast, zbyt wysokie są stawki od budynków gospodarczych, garaży i działek przydomowych).
Nie ma podstaw, by ustawodawca określał górną granicę tych stawek. Proponujemy całkowite
zniesienie górnych i ewentualnie dolnych pułapów. Pełna dowolność zwiększy pole władztwa
podatkowego.
5. Odejście od naliczania podatku rolnego z uwzględnieniem ceny żyta do naliczania od wielkości
(powierzchni) gospodarstwa rolnego – tak jak w przypadku ubiegania się o środki unijne.
6. Nie wchodzi w rachubę urynkowienie cen wszystkich usług komunalnych (np. pełna
odpłatność za kulturę, komunikację miejską) w celu zwiększenia dochodów budżetowych, gdyż
wtedy spadnie na nie popyt. Z istoty swej usługi te mają charakter ogólnodostępny.
7. Wprowadzenie tzw. podatku katastralnego, zwiększyłoby dochody własne gmin, ale wydaje się
to być przedwczesne, gdyż większości mieszkańców po prostu na to nie stać79.
8. Przedstawione powyżej propozycje są korzystne z punktu widzenia mieszkańców, którzy nie
chcą płacić większych podatków i opłat lokalnych.
9. Wprowadzenie podatku od reklam – instrument ten może stanowić źródło zasilenia budżetu
lokalnego, a dodatkowo poprawić estetykę przestrzeni publicznej.
W obszarze wydatków samorządowych potrzebne są następujące rozwiązania:
1. Uwolnienie gmin z obowiązku oświetlania dróg krajowych i ponoszenia związanych z tym
kosztów.
2. Niezbędne jest wprowadzenie nowych reguł finansowania oświaty. Warto rozważyć
wcześniej wspomniane, przekwalifikowanie zadania „Oświata i wychowanie” z własnego na
zadanie zlecone przez administrację rządową. W obecnym stanie prawnym samorząd nie ma
pełnej samodzielnej zdolności do realizacji tego zadania. W swoich budżetach musi
zabezpieczyć największą wysokość środków, bowiem gminy oraz powiaty ok. 30% wydatków
77

W ramach akcji „Stawka większa niż 8 mld.” samorządowcy domagają się zmian w ustawie
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i chcą przesunięcia pieniędzy podatników z budżetu
centralnego do budżetów jednostek samorządowych. Proponują, aby gminom zwiększyć udział w podatku PIT
z 39,34% do 48,78%, powiatom z 10,25 do 13,035, a województwom z 1,6 do 2,3%.
78
Zmiany mają polegać na określeniu kwoty, którą mieszkańcy danej wspólnoty odprowadzą do budżetów
samorządu lokalnego. Wydzielenie lokalnego PIT o stawce liniowej postuluje Forum Od-nowa.
79
Dowodem na to może być brak pieniędzy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców
nieruchomości, mimo że gmina wybudowała taką sieć w drodze i zachęca do korzystania z niej.
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przeznaczają na zadanie sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie”80. Jak wspomniano,
niedoskonałość algorytmu, na podstawie którego dokonywany jest podział części
oświatowej subwencji ogólnej wymaga pilnych zmian.
3. Mimo iż prawo zobowiązuje samorządy terytorialne do racjonalnego (efektywnego)
gospodarowania środkami budżetowymi, to praktyka dowodzi, że przy niedoborze środków
i trudnościach ich zdobywania – występuje i tak wiele marnotrawstwa i niegospodarności
w wykorzystaniu pieniędzy publicznych. Takie działanie wiąże się z ewidentnym łamaniem
przepisów, a winni nie zawsze ponoszą za to odpowiedzialność.
4. Dyskusyjne są rekomendacje z tzw. raportu Sieraka – Bitnera81, bowiem autorzy proponują m.in.
zwiększenie roli organów jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu wysokości
podatków i opłat stanowiących dochody własne tych jednostek (zwłaszcza podatku od
nieruchomości) oraz opracowanie nowych zasad ograniczania długu zaciąganego przez jednostki
samorządowe. De facto powyższe rozwiązanie dotyczy przede wszystkim gmin, gdyż tylko ich
władze mają ograniczone uprawnienie ustalania wysokości poszczególnych podatków i opłat.
Poza tym, wzrost dochodów własnych kosztem obciążenia mieszkańców wyższymi podatkami
i opłatami winien się wiązać ze świadczeniem usług na wyższym poziomie, niż to ma miejsce
dotychczas. W przeciwnym razie, mieszkańcy danej wspólnoty mogą wyrazić swoje
niezadowolenie i chęć odwołania organu wykonawczego, który jest odpowiedzialny za realizację
budżetu, i to on zazwyczaj jest autorem projektu takich rozwiązań. Ponadto, nadmierne
zwiększanie samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego może powodować pewne
dysfunkcje, tj. m.in.: zbytni fiskalizm jednostek samorządowych, czy znaczące dysproporcje
w poziomie dochodów własnych.
5. Sam deficyt i zadłużenie nie są czymś złym, pod warunkiem kontroli ich wysokości i struktury.
W tym miejscu nasuwa się refleksja natury ogólnej. Tak jak w gospodarstwie domowym,
uważamy, że w samorządzie tak jak w państwie nie można wydawać więcej niż go na to stać.
Oczywiście, zawsze potrzeby będą większe, niż możliwości ich zaspokojenia, stąd istotne są
priorytety i wybór ograniczonych zasobów publicznych. Wieloletnie prognozy finansowe nie są
gwarancją środków na inwestycje, lecz jedynie zapisem o takiej możliwości. Organy
wykonawcze nie powinny podejmować pod koniec kadencji decyzji pociągających za sobą
znaczące zobowiązania finansowe, ponieważ spada to na barki następców. Organy te powinny

80

Dla przykładu, Łódź w 2013 r. otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 543.576.485 zł (część
oświatowa subwencji ogólnej), zaś wydatkowała na to zadanie równowartość 855.264.648 zł, tj.
o ponad 57% więcej. Podobnie inne miasta, np. Wrocław: z budżetu państwa 490.003.179 zł, wydatki
w budżecie – 866.187.756 zł; Kraków: 736.752.000 zł, wydatki w budżecie – 1.052.837.057 zł.
81
J. Sierak, M. Bitner, A. Gałązka, R. Górniak, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia
krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych
2014–2020, Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa 2013, s. 58.
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być zobowiązane do redukcji istniejącego zadłużenia, aby podjąć na większą skalę
zaangażowanie inwestycyjne.
6. Należy pamiętać, że gdy podejmujemy decyzje inwestycyjne o charakterze obsługowym, to
generują one koszty od zaraz, zaś w przypadku inwestycji rozwojowych nastawionych na
pozyskanie dochodów, efekty mogą ujawnić się w dłuższym czasie. Zawsze trzeba kierować się
zasadą, iż zadłużenie powinno wiązać się z działalnością inwestycyjną a nie z działalnością
bieżącą (tzw. złota zasada finansowania).
7. Nadmierne zadłużenie jest nieuczciwe i niemoralne, ponieważ obciążane są nim następne
pokolenia, które muszą ponieść koszt z tym związany, nie mając wpływu na podejmowane
decyzje. Oznacza to życie na kredyt i na koszt innych. Wyrażane są opinie, że pochodzący
z inwestycji majątek będzie służył przyszłym generacjom, zatem to one powinny ponosić koszty
z tym związane. Jest to sąd bałamutny, ponieważ majątek ulega naturalnemu zużyciu.
8. Dyskusje na temat nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego powinny
również uwzględniać uczestnictwo budżetu państwa w systemie wspierania najbiedniejszych
jednostek samorządowych. Możliwości finansowe samorządu są pochodną jego potencjału
rozwojowego. Samorządy słabe finansowo będą istnieć zawsze, stąd też w system finansów
samorządowych wmontowany powinien być mechanizm redystrybucyjny (w miejsce tzw.
janosikowego), umożliwiający pomoc najbiedniejszym w innej postaci jak dotychczas.
82

Uważamy, że pomoc ta powinna pochodzić z budżetu państwa, a nie z bogatych samorządów .
9. Gdy ustawodawca nie zdecyduje się na wzmocnienie finansów komunalnych poprzez
pozostawienie większej części dochodów z PIT oraz przejęcie zadań oświatowych przez
administrację centralną (bądź zmianę algorytmu) to system finansów publicznych powinien
ulec przebudowie. W założeniach warto zastanowić się nad prawdziwym urzeczywistnieniem
decentralizacji finansów i przywróceniem zasad obowiązujących w okresie międzywojennym.
Samodzielność finansowa ówczesnych miast wynikała z naturalnego związku pomiędzy
funkcjami miastotwórczymi (rozwojowymi) a funkcjami obsługi (wydatki). Pozyskane dochody
przeznaczane były na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem urządzeń
infrastrukturalnych, przy relatywnie mniejszym udziale transferów (dotacje, subwencje
z budżetu państwa). Miasta obok działalności użyteczności publicznej (niezarobkowej),
prowadziły też działalność komercyjną, nastawioną na pozyskanie dochodów budżetowych.

82

Biedne gminy nie mają środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów
unijnych, przez co blokowane są inicjatywy rozwojowe.
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11. KOSZTOWY WYMIAR SAMORZĄDU
A. DIAGNOZA – OCENA
1. W spojrzeniu ekonomicznym na samorząd, istotne miejsce zajmuje ocena efektywności
rozwiązań instytucjonalnych, zakreślających przestrzenne i administracyjne ramy jego
funkcjonowania. Problem polega na zbadaniu mechanizmu tworzenia kosztów działalności
samorządowej finansowanej z budżetów publicznych. Zagadnienie to budzi zainteresowanie,
kiedy jest mowa o nowej organizacji samorządu i reformach administracyjnych kraju. Zawsze
podnoszony jest wtedy argument, że wprowadzane zmiany będą bardziej efektywne, ponieważ
pociągają za sobą zmniejszenie wydatków budżetowych, a zatem mniejsze obciążenie
społeczeństwa. Mieszkańcom brakuje wiedzy, ile faktycznie kosztują zadania, usługi, jaka jest
struktura ich finansowania? Nie ma przekonywującego dowodu, że wykonywanie wielu funkcji
przez samorząd terytorialny jest tańsze niż przez administrację rządową. Także w samorządzie
terytorialnym występuje niegospodarność i podejmowanie decyzji pomijających rachunek
ekonomiczny.
2. Koszt funkcjonowania samorządu można wyrazić poprzez różne miary. Najogólniejszą i zwykle
stosowaną jest relacja wydatków budżetowych danej jednostki przypadająca na jednego
mieszkańca. Jest to użyteczne dla analiz porównawczych. Dobrą miarą zasobową może być
wartość majątku trwałego per capita, którego trzonem jest infrastruktura techniczna oraz
budowle inżynierskie. W celu pogłębienia oceny warto posłużyć się jednostkowymi wydatkami
inwestycyjnymi (przyrost majątku trwałego). Szersze znaczenie ma wreszcie wartość mienia
komunalnego.
3. Przyjmując za punkt wyjścia, standardowy wskaźnik utrzymania samorządu jako relacja
wszystkich wydatków budżetowych na jednego mieszkańca okazuje się, że zmniejsza się on od
gmin wiejskich do miast, by dynamicznie rosnąć w miastach na prawach powiatu,
przybierając postać przechylonej litery „U”. Wysoki poziom wydatków w dużych miastach
należy tłumaczyć dużym kosztem (w tym koszty stałe) utrzymania i rozbudowy urządzeń
infrastruktury technicznej i społecznej w tej grupie samorządów. Także wydatki inwestycyjne
per capita i udział procentowy wydatków inwestycyjnych wykazuje podobny kierunek zmian.
Zależność ta, leży u podstaw sądu, że większe jednostki samorządowe są tańsze (z wyjątkiem
miast na prawach powiatu), a zatem zachowanie obecnej struktury samorządu terytorialnego
w Polsce pochłania więcej środków publicznych na ich funkcjonowanie. W związku z tym
wysuwane są propozycje w kierunku konsolidacji samorządów, zwłaszcza gmin małych.
Najtańsze, z tego puntu widzenia są gminy miejskie, które jednak cechują się niższym
zaangażowaniem inwestycyjnym.
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4. Koszt utrzymania powiatu ziemskiego jest 2-krotnie wyższy niż województwa
samorządowego.

Koszt

rozwoju

samorządów

mierzony

wskaźnikiem

wydatków

inwestycyjnych per capita również wykazuje taki sam kierunek zmian, przy czym większą
skłonnością do inwestowania odznaczają się województwa niż powiaty. Te pierwsze, z racji
funkcji dysponenta dużych środków unijnych odgrywają kluczową rolę w procesach
inwestycyjnych.
5. Istotnym składnikiem utrzymania samorządu jest finansowanie procesu sprawowania władzy
komunalnej. Wydaje się, że na ogół bogatsze jednostki przeznaczają więcej środków na
sfinansowanie swojej władzy publicznej. Można zatem oczekiwać, że lepiej opłacona władza
będzie wykazywać większą troskę o rozwój gospodarczy. Badania nie ilustrują jednak tego
jednoznacznie. Są gminy, w których większe wydatki administracyjne prowadzą do lepszego
zarządzania sprawami publicznymi oraz są gminy, gdzie związek ten nie istnieje. Wobec tego
należy sądzić, że istotny wpływ na jakość rządzenia ma czynnik pozaekonomiczny (organ
wykonawczy).
6. Szczególną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju samorządu odgrywają jego organy oraz
administracja jako kluczowe ośrodki decyzyjne. To od nich zależy sprawność zarządzania
zasobami komunalnymi, owocująca poprawą warunków życia mieszkańców. Stąd też wagi
nabiera ocena skuteczności władz i koszt ich utrzymania. Dobra, profesjonalna władza musi
zatem odpowiednio kosztować. Tymczasem, dość powszechnie wyrażane są opinie i hasła
o konieczności „taniej władzy” jako drogi do zmniejszenia kosztów funkcjonowania państwa
83

jako całości . Wydatki budżetowe pod względem wartości na utrzymanie administracji
komunalnej plasują się, przeważnie na 3 do 5 miejsca w strukturze wydatków ogółem.
7. Najprostszym wskaźnikiem obrazującym koszt sprawowania władzy komunalnej jest wielkość
wydatków administracyjnych na jednego mieszkańca. Badania i rankingi (m.in. „Wspólnota”)
pokazują, że koszt ten maleje wraz ze zwiększaniem jednostki samorządowej (efekt korzyści
skali). W rzeczywistości ekonomia skali nie zaznacza się dość wyraźnie. W koszcie samorządu
znaczący udział posiadają koszty stałe, związane z

obsługą procesów, zwłaszcza

w infrastrukturze technicznej. Koszt władzy wyrażający udział wydatków na ten cel w budżecie
informuje, iż nie występuje wyraźny związek pomiędzy udziałem tych wydatków a wielkością
jednostki samorządowej. Miasta na prawach powiatu plasują się pomiędzy gminami miejsko–
wiejskimi a wiejskimi.
8. Dla kosztowego obrazu władzy samorządowej istotna jest miara oddająca faktyczną jej wartość.
Obrazuje ona ile kosztuje funkcjonowanie jednego funkcjonariusza (pracownika) władzy

83

Zaskakuje pozytywna ocena przyjmowana w rankingach samorządowych dotycząca jak najmniejszych
kosztów utrzymania urzędu. Takim jednostkom przyznaje się maksymalną liczbę punktów.
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komunalnej84. Jednostkowy koszt utrzymania radnych, organu wykonawczego i administracji
ukazuje nieco inny kierunek zmian. Wydatki na jej działalność są najniższe w gminach
miejskich i rosną w gminach wiejskich i miejsko–wiejskich. Najwyższe są znów w miastach
na prawach powiatu.
Tablica 6. Koszty funkcjonowania samorządu w Polsce w 2012 r. (w zł)
Poziom jednostki

Wydatki
budżetowe
per capita

Wydatki
inwest.
per capita

Udział
wydatków
inwest. (%)

Wydatki
administr.
per capita

Koszt
władzy
(w tys. zł)**

Udział
wydatków
adm. (%)

Majątek trwały
per capita*

Gminy ogółem

3 690,84

697,13

18,25

311,59

71,06

8,44

6 553,17

wiejskie

3 123,53

580,43

18,61

339,64

51,14

10,89

bd.

miejsko–wiejskie

3 003,38

542,56

18,07

286,17

55,56

9,53

bd.

miejskie

2 883,00

501,52

17,04

273,42

46,69

11,17

bd.

miasta na
prawach powiatu

5 062,38

998,64

19,89

323,25

89,45

6,44

bd.

Powiaty

866,32

107,40

12,07

96,95

38,86

10,90

1787,86

Województwo

409,01

147,02

35,94

37,42

103,56

9,15

bd.

*dane dla 2011 r.
**obrazuje on koszt utrzymania 1 funkcjonariusza władzy samorządowej (radni i pracownicy urzędu).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zależność tę należy tłumaczyć dwoma powodami. Po pierwsze, koszty życia w coraz większych
samorządach są odpowiednio wyższe, niż w mniejszych, w związku z tym wynagrodzenia
urzędników i diety radnych są również wyższe. Po drugie, stopień przejrzystości i kontroli
społecznej funkcjonowania władzy i administracji oraz poziom złożoności procesów
decyzyjnych sprawiają, że w mniejszych wspólnotach istnieje większa presja na racjonalizację
wydatków budżetowych na ten cel. Można przypuszczać też, że w większych miastach łatwiej
ukryć nieracjonalną gospodarkę. Z powyższych danych wyłania się obraz kosztów
publicznych. Najdroższe są nie gminy małe, lecz miasta na prawach powiatu, które posiadają
największy potencjał rozwojowy.
9. Wielkość kosztu sprawowania władzy samorządowej można z pewnym uproszczeniem
traktować

jako

odbicie

zakresu

udziału

czynnika

publicznego

i

administracyjnego

w funkcjonowaniu samorządu i w jego gospodarce. Przyjmując za kryterium oceny „duży” lub
„mały” rząd w samorządzie widać, że największy zakres rządzenia występuje w miastach na
prawach powiatu oraz w województwach samorządowych, zaś najmniejszy w powiatach
ziemskich.

84

M. Wojciechowski, Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2014, s. 110.
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B. POSTULATY – ZALECENIA
1. Zasadne jest stałe, okresowe monitorowanie kształtowania się kosztów funkcjonowania
jednostki samorządowej według przedstawionych miar. Pozwoli to na ocenę porównawczą
i ocenę efektywnościową prowadzonej polityki samorządowej.
2. Dla tych celów wskazane jest, by samorządy terytorialne publikowały na swoich stronach
internetowych (BIP) podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia w urzędach, jak
i w pozostałych służbach komunalnych (jednostki i zakłady budżetowe, spółki komunalne).
Dobrym przykładem jest Wrocław, który corocznie od 1998 r. prezentuje obszerne sprawozdanie
z wykonania zadań przez prezydenta miasta, zawierające większość tych danych.

12. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Samorząd terytorialny posiada duże zasoby majątkowe. Podstawowym składnikiem mienia
komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli.
Aby jednostki samorządowe mogły dysponować nieruchomościami muszą stać się ich
właścicielem. Podstawowym aktem prawnym regulującym formy nabycia mienia komunalnego
są tzw. ustawy ustrojowe85.
2. Jednostka samorządowa nabywa mienie, które jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań
publicznych (ich spektrum jest szerokie). Odpowiednie składniki majątku powinny zapewnić
bieżące funkcjonowanie jednostki, a także prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej.
Obowiązkiem osób uczestniczących w gospodarowaniu mieniem komunalnym jest zachowanie
szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia
i jego ochrona. Posiadanie przez samorząd majątku jest istotnym wyznacznikiem jego
samodzielności. Jednostki samorządowe mogą wchodzić w posiadanie majątku z mocy prawa
lub też na podstawie innych czynności o charakterze cywilno–prawnym. W Polsce samorząd
otrzymał majątek w drodze przekazania przez szczebel państwowy (komunalizacja). Inną formą
pozyskiwania jest możliwość jego kupna, otrzymania jako darowizny, zapisu, czy też w drodze
czynności administracyjnych.
3. Majątek samorządu terytorialnego to w szczególności:
 obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, sieć
ciepłownicza i gazowa, drogi, komunikacja miejska, lokalne elektrownie itp.),
 urządzenia infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, biblioteki, domu
kultury, cmentarze, obiekty usługowe i rekreacyjne itp.),

85

Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym i ustawa o samorządzie
województwa.
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 grunty związane z istniejącymi urządzeniami komunalnymi oraz przeznaczone na cele
publiczne o charakterze lokalnym (pod budownictwo, drogi, parki itp.),
 wody, lasy, zasoby surowcowe oraz majątek będący we władaniu podmiotów użyteczności
publicznej i niektórych podmiotów lokalnych, a także tworzony w wyniku własnej działalności
samorządu.
4. Posiadanie majątku daje wiele możliwości i szans pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych. Wiąże się to z obowiązkiem ponoszenia znacznych nakładów finansowych na
jego utrzymanie i modernizację. W dochodach własnych korzyści z majątku komunalnego
kształtują się w granicach od 5 do 10%. Największe dochody czerpią miasta na prawach powiatu
(10,72% w 2013 r.). W pozostałych gminach dochód z tego tytułu spadł z 8,76 w 2004 r. do
7,27% w 2013 r. Dochód ten zmniejszył się również, ale w istotnym stopniu, w powiatach
z 9,57 do 5,79%.
5. Na zarządzanie majątkiem decydujący wpływ ma analiza jego kosztów eksploatacji,
tj. dokonywanie porównań w czasie korzyści i kosztów związanych z posiadaniem majątku.
Odpowiednie zarządzanie powinno przynosić określone dochody (z pewnych składników
majątku jak największe) i absorbować jak najmniejsze koszty. Przede wszystkim powinno
uwzględniać cykl życia danego składnika majątku. W tej mierze władze samorządowe mają dużą
samodzielność i swobodę działania.
6. Samorząd zarządza swoim majątkiem za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, mających
lub nie osobowość prawną. Należy pamiętać, że zarządzanie majątkiem powinno być
poprzedzone analizą jego wielkości i struktury, następnie oszacowaniem jego wartości oraz
środków niezbędnych do jego modernizacji. Nieefektywne i niecelowe jest utrzymanie majątku,
na który tylko ponosi się koszty i nie jest on w pełni wykorzystywany. Są jednostki
samorządowe, w których zarządzanie majątkiem sprowadza się głównie do zarządzania
nieruchomościami. Do władz samorządowych należy podjęcie trafnej (korzystnej dla wspólnoty
lokalnej) decyzji, czy daną nieruchomość sprzedać, wydzierżawić, oddać w wieczyste
użytkowanie lub w leasing? Każdy wariant powinien być poparty analizą korzyści i kosztów, nie
tylko w krótkim okresie czasu, ale i w dłuższej perspektywie. Instrumentem ułatwiającym
zarządzanie majątkiem jest wieloletni plan inwestycyjny oraz wieloletnia prognoza finansowa.
7. Mieszkania socjalne i komunalne to dla gmin poważny problem, gdyż są one obarczone całkowitym
utrzymaniem tych lokali. Opłaty, które uzyskują z tego tytułu (czynsz) nie wystarcza na pokrycie
wszystkich kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by najbiedniejsi z lokatorów niepłacących czynszu
mogli sfinansować to poprzez własną pracę na rzecz samorządu.
8. Kolejnym istotnym problemem jest utrzymanie i modernizacja instalacji oświetleniowej.
Przepisy ustawy Prawo energetyczne są korzystne dla przedsiębiorstw energetycznych kosztem
samorządu terytorialnego. Potrzebna jest nowelizacja tego prawa. Ustawodawca powinien

52

Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT
znaleźć rozwiązanie umożliwiające modernizację oświetlenia ulicznego – stanowiącego
własność

przedsiębiorstw energetycznych,

które

pogodzi

interes

gmin (dążenie

do

energooszczędności) z interesem przedsiębiorstw (właścicielem sieci oświetleniowej) i określi
do kogo należy obowiązek finansowania modernizacji tej sieci. Obecnie struktura własności
oświetlenia ulicznego jest zróżnicowana. Właścicielem tego majątku są: zakłady energetyczne,
spółki powołane przez te zakłady oraz gminy. Nie ma żadnych wątpliwości w kwestii
ponoszenia przez gminy kosztów związanych z utrzymaniem i modernizacją własnego majątku.
Jednak

zmuszanie

gmin

do

inwestowania

w cudzy

majątek

należy

uznać

za

nieprawidłowość, którą trzeba pilnie wyeliminować!
9. Samorząd terytorialny jest właścicielem ok 5 tys. przedsiębiorstw (spółki i zakłady budżetowe).
Od kilku lat samorządy w poszukiwaniu środków finansowych m.in. na potrzeby inwestycyjne
(głównie drogowe) podejmują inicjatywy prywatyzacyjne. Niemniej zachodzi pewna obawa
przekazania własności komunalnego przedsiębiorstwa w ręce prywatne, bowiem warunkiem
świadczenia usług komunalnych jest maksymalizacja ich powszechności. Dotychczas samorządy
najchętniej prywatyzowały podmioty zajmujące się odpadami komunalnymi 86, czy energią
87

cieplną .
10. Sytuacja inaczej przedstawia się w gospodarce wodno–ściekowej. Na ok. 500 spółek
komunalnych sprywatyzowano niecałe 5%88. Z kolei, w zakresie prywatyzacji podmiotów
zajmujących się transportem miejskim postęp jest niewielki, prawie znikomy. Tłumaczyć to
należy m.in. tym, że działalność ta charakteryzuje się niską rentownością. Ponadto,
dekapitalizowany tabor wymaga dużych nakładów finansowych, a trzeba pamiętać, że jego stan
techniczny przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo osób korzystających z tej usługi.
89

Relatywnie duży postęp wystąpił w prywatyzacji nieruchomości mieszkalnych . Ten obszar nie
wzbudza większych sprzeciwów społecznych. Niechętnie samorządy pozbywają się tylko lokali
usługowych, bowiem stanowią one pewne i w miarę wydajne źródło dochodów budżetowych.
11. Samorządy powinny same decydować o formach i sposobach realizacji zadań własnych.
W gospodarce samorządowej obok względów czysto ekonomicznych, należy brać pod uwagę
całościowy rachunek ekonomiczno–społeczny. Powierzenie zadań podmiotom zewnętrznym być
może da pewne oszczędności w środkach na ten cel, ale równocześnie doprowadzi do wzrostu

86

Branża ta nie była poddana żadnym regulacjom i powstała w niej duża konkurencja. Spółki komunalne
przegrywały walkę o rynek z podmiotami prywatnymi, których liczba szybko rosła. Silna konkurencja na rynku
powodowała, że nie zachodziła obawa wzrostu cen za wywóz śmieci. Tak było do czasu wprowadzenia tzw.
podatku śmieciowego.
87
Prywatyzacja spółek ciepłowniczych wydaje się być bezpieczna z punktu widzenia mieszkańca, bowiem
ceny ciepła podlegają kontroli Urzędu Regulacji Energetyki. Szacuje się, że ponad 40% spółek ciepłowniczych
należy do właścicieli prywatnych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Ostrołęce, Płocku,
Słupsku).
88
Z dużych miast, jako jeden z niewielu samorządów, na ten krok odważył się Poznań.
89
Przykładowo, Wrocław rocznie sprzedawał ponad 1,5 tys. mieszkań komunalnych, Gdańsk – ok. 1,7 tys.
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kosztów nadzoru i kontroli oraz kosztów społecznych z tytułu odejścia zbędnych pracowników
i eliminacji majątku komunalnego.
12. Od 2000 r. wielkość gruntów należących do samorządów wzrosła o niecałe 15%. Szybki wzrost
wystąpił w modernizacji nawierzchni dróg gminnych (62,4%), podczas gdy proces ten na
drogach powiatowych był wyraźnie słabszy (11,2%). W zakresie rozbudowy sieci wodociągowej
mamy do czynienia z umiarkowanym przyrostem (12%), natomiast długość sieci kanalizacyjnej
wzrosła ponad dwukrotnie, podobnie jak wydajność oczyszczalni ścieków. Powyższe dane
obrazują priorytety jakie przyjmowano w budżetach lokalnych na projekty inwestycyjne.
Dalece od potrzeb odbiega budowanie lokali socjalnych dla najuboższych mieszkańców (tab. 7).
Tablica 7. Dane o mieniu infrastruktury technicznej w Polsce (gminy i powiaty)
Długość czynnej
sieci
Przepustowość
kanalizacyjnej
komunalnych
(sanitarnej)
oczyszczalni
będącej
ścieków
w zarządzie
z podwyższonym
bądź
usuwaniem
administracji
biogenów w m3/d
gminy w km

Lata

Powierzchnia
gruntów
komunalnych
w ha

Drogi gminne
o nawierzchni
twardej
ulepszonej
w km

Drogi
powiatowe
o nawierzchni
twardej
ulepszonej
w km

Długość
rozdzielczej sieci
wodociągowej
będącej
w zarządzie
bądź
administracji
gminy w km

2000

879 911,1

60 394,0

100 946,0

126 413,8

19 677,1

3 549 655

b.d.

2005

965 013,6

71 525,8

109 115,9

140 696,3

32 751,1

5 732 594

b.d.

2009

988 439,9

88 175,2

109 962,0

141 809,7

38 754,8

7 025 288

61 435

2010

996 657,5

92 607,9

110 232,0

142 167,4

40 470,5

7 209 195

b.d.

2011

1 005 733,5

98 104,4

112 291,6

141 461,7

43 814,9

7 488 783

74 731

Lokale
socjalne

Źródło: dane GUS.

13. Liczba miejsc w żłobkach i w przedszkolach wzrosła, choć w tych ostatnich tylko o 5%.
Potrzeby w tym zakresie, zwłaszcza w przedszkolach są znacznie wyższe. Spadek liczby szkół
podstawowych wiąże się z konsekwencjami niżu demograficznego (spadek o 25%). Gimnazja
oraz licea ogólnokształcące odnotowały kolejno wzrost (o 13,1%) i stabilizację. Niepokojący jest
zauważalny spadek liczby miejsc w placówkach pomocy społecznej. Zdecydowany wzrost
wystąpił w księgozbiorze bibliotecznym i duży spadek miejsc w kinach, który wynika
z ekspansji na rynku kin prywatnych.
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Tablica 8. Dane o mieniu infrastruktury społecznej w Polsce (gminy i powiaty)
Szkoły
Miejsca
Miejsca w
podstawowe
w żłobkach przedszkolach
Lata
prowadzone
podległych prowadzonych
przez gminy
samorządowi przez gminy
i powiaty

Gimnazja
prowadzone
przez gminy
i powiaty

Licea
ogólnokształcące
prowadzone
przez gminy
i powiaty

Miejsca w
placówkach
stacjonarnej
pomocy
społecznej
podległych
organom gmin
i powiatów

Księgozbiór
w bibliotekach
i filiach
prowadzonych
przez gminy
i powiaty
w tys. wol.

Miejsca
na widowni
w kinach
stałych
w gestii
gmin
i powiatów

2000

29 096

662 192

15 545

5 076

1 800

68 354

98 177

92 435

2005

24 265

609 915

13 045

5 630

2 156

70 792

124 623

82 653

2009

29 305

650 358

12 275

5 727

1 896

67 039

122 901

57 347

2010

31 027

675 108

12 201

5 739

1 873

67 102

121 767

80 293

2011

33 629

694 953

11 931

5 740

1 851

67 957

121 054

74 975

Źródło: dane GUS.

14. Wiele miast dysponuje składnikami majątku komunalnego, który nie jest wyceniony. Na drodze
do tego stoi m.in. nieuregulowany stan prawny własności i brak środków na dokonanie jego
wyceny przez rzeczoznawców. Mimo niepełnych danych, można prześledzić orientacyjne
wyposażenie miast wojewódzkich w majątek (tab.9).
Tablica 9. Majątek trwały w miastach wojewódzkich
2005

2010

2011

Miasto

Ogółem
(w mln zł)

Per capita
(w tys. zł)

Ogółem
(w mln zł)

Per capita
(w tys. zł)

Ogółem
(w mln zł)

Per capita
(w tys. zł)

Warszawa

8 813,4

5,19

15 157,4

8 ,92

16 120,0

9,44

Kraków

2 739,3

3,62

4 521,2

5,97

5 185,2

6,83

Łódź

3 572,7

4,65

4 144,1

5,67

4 429,0

6,11

Wrocław

2 348,8

3,69

4 925,1

7,81

5 796,8

9,18

Poznań

1 805,2

3,18

3 267,5

5,88

3 795,8

6,86

Gdańsk

2 908,6

6,35

4 041,2

8,78

4 486,6

9,74

Szczecin

2 015,2

4,90

2 441,6

5,95

2 716,0

6,63

Bydgoszcz

1 306,8

3,57

1 866,2

5,12

1 980,7

5,46

Lublin

817,6

2,30

1 772,9

5,07

2 671,2

7,66

Katowice

1 513,7

4,77

4 178,3

13,42

4 389,4

14,19

Białystok

947,8

3,25

1 784,8

6,07

2 227,8

7,57

Toruń

786,2

3,78

1 394,7

6,80

1 541,8

7,52

Kielce

522,8

2,51

1 099,7

5,43

1 234,5

6,12

Rzeszów

2 109,1

3,30

2 645,2

14,76

2 721,4

15,12

Olsztyn

562,7

3,23

1 003,3

5,72

1 234,5

7,04

Gorzów W.

694,5

5,54

1 034,3

8,30

1 065,6

8,56

Opole

624,3

4,87

1 196,7

9,76

1 278,4

10,44

Zielona Góra

449,1

3,80

842,6

7,08

876,6

7,35

Źródło: na podstawie danych GUS.
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Wielkość majątku trwałego w miastach wojewódzkich wzrasta, najszybciej w Lublinie,
w Katowicach, w Poznaniu i we Wrocławiu. Informuje to o gospodarce majątkowej
i wytwarzaniu nowych środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji. Wolny przyrost
majątku wystąpił w Szczecinie, w Gorzowie Wlkp. i w Rzeszowie. Największy majątek (poza
Warszawą) jest w posiadaniu największych miast i Katowic.
Miarodajny i porównywalny wskaźnik jednostkowy wskazuje na duże zróżnicowanie pomiędzy
miastami. Okazuje się, że nie ujawnia się tutaj zjawisko ekonomii skali. Bardzo wysokie miary
obserwuje się w miastach małych (Rzeszów, Opole) oraz wysokie w miastach dużych (Wrocław,
Gdańsk). Podobne pod względem liczby ludności miasta charakteryzują się różnymi
wskaźnikami, jak też zbliżonymi. Oznacza to, że spuścizna powojenna i różne tempo nasycenia
miast elementami technicznymi, powoduje daleko idące różnice. Krzywa obrazująca koszt miast
polskich

pod

względem

majątkowym

(litera

U)

nie

ma

zastosowania

do

miast

wojewódzkich90.W związku z tym nie ma możliwości określenia najniższego (w pewnych
granicach) poziomu kosztu infrastruktury. Należy podkreślić, że większy majątek komunalny
pociąga za sobą wyższe koszty jego utrzymania. Niepełne jego wykorzystanie(np. utrzymanie
rezerwy) uzasadnia obniżenie efektywności.

B. POSTULATY – ZALECENIA
1. Władze samorządowe powinny posiadać strategię wobec komunalnych podmiotów
gospodarczych, zgodną ze strategią (planem) rozwoju jednostki samorządowej.
2. Wymóg prawny szczegółowej (pogłębionej) analizy potencjalnych skutków prywatyzacji
w branżach stanowiących tzw. monopol naturalny (tj. wodociągi, kanalizacja, komunikacja
tramwajowa). Ma to na celu ochronę społeczności lokalnej przed pułapką podwyżek
stanowiących konsekwencję prywatyzacji.
3. Jednostki samorządowe powinny opracować plany prywatyzacji majątku komunalnego.
Jednak podstawowym problemem dla określenia tego planu np. w obszarze sprzedaży
nieruchomości gruntowych i budynków jest brak planów zagospodarowania przestrzennego,
które ustalałyby cel i formę wykorzystania konkretnych nieruchomości. Ponadto, kwestią często
hamującą prywatyzację tego typu zasobów komunalnych są nieuregulowane stany prawne
nieruchomości.
4. Przeprowadzenie analiz stanu majątku w jednostkach i w zakładach budżetowych. Część
majątku wymaga modernizacji, sukcesywnego odtwarzania, zaś część pozbycia się, gdyż nie jest
w pełni wykorzystywany, bądź tylko w znikomym stopniu. Natomiast w spółkach komunalnych,
brakuje dokładniejszych wytycznych dotyczących analiz kierunku wydatkowania środków
finansowych.

90

Por. A. Ginsbert – Gebert, Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1983.
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5. Konieczne jest określenie zasobów mieszkań socjalnych niezbędnych dla potrzeb części
mieszkańców wspólnoty gminnej, którzy kwalifikują się do objęcia opieką społeczną. Pozostała
część mieszkań komunalnych może być wystawiona na sprzedaż.
6. W gospodarowaniu mieniem komunalnym powstaje pytanie, czy majątek ten ma pracować
przynosząc korzyści, czy może być częściowo „zamrożony”? Jego wielkość i struktura powinna
być dostosowana do wielkości realizowanych zadań, z zachowaniem niezbędnej rezerwy.
Pożądane jest pozostawienie pewnej części mienia, niezaangażowanego w działalność
bieżącą, która może być wykorzystana w przyszłości. Przykładem mogą być wolne tereny lub
ich powiększanie, z nadzieją ich zagospodarowania w związku z pozyskaniem znaczącego
inwestora. Decyzje te muszą być podejmowane na miarę potrzeb i możliwości finansowych.
Łatwo spostrzec, że posiadanie tego majątku zapewnia w pewnym sensie, bezpieczeństwo
finansowe jednostki. Szybka sprzedaż atrakcyjnego terenu daje dla władz tylko jednorazowy
dochód do budżetu. Trzeba pozbywać się tych składników majątku, które są zbędne,
nieatrakcyjne ekonomicznie z punktu widzenia realizacji zadań.

13. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Zapewnienie dostępu do usług publicznych to domena i treść samorządu terytorialnego.
Większość zadań samorządu ma charakter usługowy. Poziom życia zależy istotnie od
zakresu i jakości usług, choć równie ważna jest ich dostępność w sensie przestrzennym
i ekonomicznym (ceny, opłaty). W tej sferze działalności samorządu zachodzą istotne kolizje
wartości i interesów. Członkowie wspólnoty oczekują dogodności w zapewnieniu usług (zasada
sprawiedliwości), natomiast zasada efektywności ekonomicznej nakazuje ich dostarczenie po
uzasadnionym, najmniejszym koszcie, zapewniającym rentowność producentów tych usług.
Wiele usług komunalnych jest dostarczanych na poziomie poniesionych kosztów lub nawet
poniżej (brak odpłatności, bądź ceny ustalone są ze względów społecznych, np. komunikacja
zbiorowa)91.
2. Nowoczesne zarządzanie charakteryzuje się dążeniem do wysokiego poziomu świadczonych
usług publicznych. W większych samorządach, występuje stosownie większa podaż usług
komunalnych, realizowanych w ramach odpowiednio bogatszej liczby zadań własnych.
Pomiędzy podobnymi (liczba ludności) jednostkami, zachodzą wyraźnie różnice pod względem
wielkości usług i ich struktury. Różnice te są pochodną takich czynników jak: położenie,
charakter zagospodarowania, stan finansów, ludność, tradycje, kultura, strategia rozwoju itp.
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W Polsce są samorządy gminne (13), które zniosły opłaty za korzystanie z usług komunikacji zbiorowej
(np. Żory, Lubin, Goleniów, Mława). Warto wspomnieć też o gminach, które zniosły podatek od nieruchomości
(gmina Michałowo w woj. podlaskim oraz Toruń, gdzie z części wpływów zwolniono osoby, które od 2014 r.
wybudują dom rodzinny).
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3. Wychodząc z podziału usług na administracyjne, techniczne i społeczne, należy stwierdzić, że
najmniejsze różnice w jakości usług komunalnych, widać w usługach administracyjnych.
Wiele standardów i procedur (poza regulacją centralną) jest podobnych. W zakresie jakości
obsługi interesantów w urzędach występują na ogół podobne standardy w obszarze
bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem (sale, punkty, biura obsługi). Z kolei w dużych
miastach, załatwienie sprawy administracyjnej może napotykać na trudności, ze względu na
rozproszenie urzędu i zarządów oraz natłok spraw bieżących.
4. Usługi świadczone w oparciu o urządzenia infrastruktury technicznej są zróżnicowane wedle
ich organizacji i zapotrzebowania. Zaspokajają one podstawowe potrzeby zbiorowości,
angażując poważne środki publiczne. Obowiązkiem władz lokalnych jest zapewnienie
warunków infrastrukturalnych dla sprawnego działania jednostki terytorialnej i będących
czynnikiem jej rozwoju. Na początku transformacji ustrojowej w Polsce, samorządy terytorialne
stały przed wielkim wyzwaniem, odrobienia ogromnych zaległości w wyposażeniu w niezbędną
infrastrukturę.
5. Usługi społeczne są rozproszone z racji swojego charakteru. Są one związane z rozwojem
osobistym człowieka oraz problemami wyższego rzędu (np. kultura), jak też sytuacją bytową.
Mają one charakter obsługowy i pracochłonny, zatem pochłaniają relatywnie duże wydatki
budżetowe.
6. Samorządy terytorialne świadczą usługi komunalne w różnych systemach organizacyjnych92.
Niektóre na ogół małe jednostki, dostarczają usługi poprzez nieliczne rodzime podmioty
wykonawcze lub sam aparat administracyjny. Część samorządów opiera proces świadczenia
usług o firmy prywatne. W polskim samorządzie, dominuje mieszana formuła organizacji usług
komunalnych, w której obok macierzystych podmiotów, działają podmioty prywatne
i organizacje sektora społecznego. W każdym przypadku, wybór organizacji procesu
usługowego powinien być dostosowany do charakteru usług i lokalnych warunków (położenie,
typ zabudowy). Dzięki temu zapewniona zostaje wyższa efektywność usług.
7. Budowa systemu organizacji świadczenia usług należy do samodzielnych decyzji organów
samorządowych, które określają zasady, standardy, warunki oraz finansowanie i kontrolę
procesu usługowego. System taki obejmuje organy regulujące (administracja), podmioty
wykonawcze (operatorzy) oraz narzędzia zarządzania. Na władzach samorządu spoczywa
odpowiedzialność i obowiązek dostarczenia określonej podaży i jakości usług (provide), zaś
na

operatorach

odpowiedzialność

za

bezpośrednie

wykonanie

usług

(produce)93.

W formule rynkowej, trzeba pamiętać, że zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu pociąga za
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Teoretycznie może to być model samowystarczalny (służby komunalne), rynkowy (zakup usług od
sektora prywatnego i społecznego) oraz mieszany łączący elementy poprzednich modeli.
93
W modelu samowystarczalnym mamy do czynienia z łącznym provide i produce, natomiast w modelu
rynkowym funkcje te są oddzielone, a władze lokalne niejako tworzą rynek i korzystają z usług komunalnych.
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sobą konieczność jego większej kontroli dla zapewnienia interesu samorządu jako całości, co
podnosi koszty finansowe. Problemem staje się kojarzenie tych interesów. W sektorze
publicznym ma on głównie charakter długookresowy, zaś w sektorze prywatnym raczej krótko i
średnioterminowy.
8. Istotną decyzją jest wybór postaci bezpośredniego wykonywania zadania publicznego. Formy
organizacyjne w samorządzie obejmują podmioty o silnej zależności od czynnika publicznego
(jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) i słabszej (spółki komunalne, firmy
prywatne, organizacje sektora społecznego). Ich wybór wynika z polityki prowadzonej przez
organy samorządowe. W samorządzie terytorialnym dominują jednostki budżetowe (ok. 52 tys.).
Forma ta jest powiązana z budżetem metodą per brutto94. Sposób działania jednostki pokrywa
się z mechanizmem funkcjonowania urzędu samorządowego, a ona sama stanowi niejako
przedłużenie urzędu w sensie wykonawczym. Jednostki budżetowe wykonują głównie usługi
administracyjne, zarządcze, społeczne oraz rzadziej techniczne.
9. Samorządowe zakłady budżetowe są wyższą formą niż jednostka i rozliczają się z budżetem
metodą per netto (wynikiem). Tak jak jednostki, nie mają osobowości prawnej (korzystają
z osobowości jednostki samorządowej), a ciężar finasowania działalności inwestycyjnej ponosi
samorząd. Część kosztów powinna być pokryta przez przychody z działalności. W tej formie
w Polsce działa ok. 4,6 tys. zakładów. Odrębną grupę wykonawców zadań stanowią spółki
komunalne, realizujące z reguły usługi techniczne. Mimo iż posiadają odrębny byt prawny to
w istocie są swoistą jednostką organizacyjną samorządu. Tworzy się je w celu wykonania
poważnych zadań publicznych i gromadzenia dużego potencjału produkcyjno–usługowego
(wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie, komunikacja, drogownictwo, dostarczanie ciepła itd.).
Jednoosobowe spółki lub z większościowym udziałem własności komunalnej pozostają pod
kontrolą organów zarządzających samorządu (2 380 w 2012 r.).
10. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, samorządy mogą prowadzić działalność poprzez
własne podmioty lub powierzyć ją podmiotom zewnętrznym. Organy samorządowe mają
niewielki wybór form prowadzenia działalności gospodarczej, od słabych form budżetowych
poprzez spółkę do podmiotów z sektora prywatnego i w ograniczonym zakresie – sektora
społecznego. Brak jest formuły dostosowanej do specyfiki sektora samorządowego
(komunalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej). Projekt regulacji takiego podmiotu był
już w 1993 r. w końcowej procedurze legislacyjnej).
11. W procesie świadczenia usług komunalnych, istotne miejsce zajmuje kwestia ich prywatyzacji.
Kluczowym kryterium jest poprawa efektywności ekonomicznej oraz jakości usług.
Prywatyzacja nie wchodzi w grę w usługach administracyjnych, bezpośrednio świadczonych

94

Jednostka budżetowa działa na podstawie planu finansowego. Jej dochody są odprowadzane do budżetu
samorządu, zaś wydatki finansowane w całości ze środków budżetowych.
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przez aparat urzędniczy. Administracja samorządowa występuje tutaj w roli monopolisty
naturalnego ugruntowanego prawnie, a sama stanowi segment sprawowania zdecentralizowanej
władzy publicznej. Prywatyzacja usług technicznych i społecznych w ramach realizacji zadań
własnych nosi dwa wymiary. Po pierwsze, może dotyczyć sprzedaży majątku komunalnego
(w tym przedsiębiorstw) na rzecz podmiotu prywatnego. Dla wspólnoty, korzystne jest pozbycie
się całości własności, bądź zachowanie ich większości, gdyż utrzymanie udziałów
mniejszościowych nie daje skutecznej kontroli nad przebiegiem procesu usługowego. Po drugie,
majątek pozostaje nadal własnością samorządu, a przekazywany jest w ręce prywatne, jedynie
sam proces zarządzania usługą. Rozwiązanie to stanowi odzwierciedlenie partnerstwa
publiczno–prywatnego i treść modelu deregulacyjnego w gospodarce komunalnej (władza,
regulator – podmiot prywatny, operator). Prywatyzację należy traktować szerzej, jako
powierzenie funkcji zarządzania usługami komunalnymi, innym (niż własne) podmiotom
wykonawczym. Z punktu widzenia efektywności kosztowej, dowody o wyższości własności
prywatnej są niejednoznaczne95.
12. Mimo zależności podmiotu komunalnego od władz publicznych, również on może być lepszy
efektywnościowo, jeśli działa na rynku konkurencyjnym, przejrzystym. W sytuacji monopolu,
obecność podmiotu prywatnego wymaga jego regulacji ze strony administracji publicznej dla
obrony interesów odbiorców usług. Firmy prywatne kierują się motywem zysku (opłacalności),
a to pozostaje w sprzeczności z celem działania podmiotów komunalnych, zwłaszcza z rynkową
logiką funkcjonowania spółek komunalnych. Wejście podmiotu prywatnego do procesu usług
samorządowych, zwiększa koszty transakcyjne związane z rozszerzonym nadzorem, kontrolą
oraz monitorowaniem przez administrację ich działalności. Wybór konkretnego podmiotu
podyktowany jest warunkami lokalnymi, oceną efektywności, zakresem dostępności. Formy
organizacyjne nie zawsze są dostosowane do wymienionych czynników.
13. Opracowane dotychczas standardy usług publicznych, za których dostarczanie odpowiedzialność
ponoszą samorządy terytorialne mają zwykle charakter ilościowy, mniej jakościowy. Oznacza
oddziaływanie na dostępność usług publicznych, jako jedno z kryteriów jakości oraz
nieuwzględnianie efektów świadczonych usług publicznych. Spostrzega się niską zdolność
administracji samorządowej do przeprowadzania analiz jakości usług publicznych i ich
efektywności.
14. Jakość i dostępność do usług publicznych świadczonych na poziomie samorządu terytorialnego
jest niezadowalająca i zróżnicowana terytorialnie. W Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego zdiagnozowano, że w 99 powiatach ma miejsce zły lub bardzo zły dostęp do usług
publicznych. Występują duże dysproporcje w dostępie do usług publicznych występujące
pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Stosunkowo wysokie oceny pod względem jakości
95

J. Vickers, G. Yarrow: Privatisation An Economic Analysis, MT Press, Cambridge 1988, s. 40.
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uzyskują usługi administracyjne, świadczone w urzędach samorządowych. Decyduje o nich
pozytywny wizerunek urzędników i jakość ich pracy96. Na korzystną ocenę wpływa powszechne
stosowanie w urzędach komunalnych, narzędzi zorientowanych na interesanta (systemy ISO,
obsługa interesantów i monitorowanie jakości obsługi). Jednak zaznacza się wciąż niska
dostępność usług administracyjnych on-line, która w dalszym ciągu pozostawia wiele do
życzenia. E-usługi samorządowe świadczone są na platformie ePUAP, według MAiC udostępnia
47% jednostek samorządowych97.
15. Jakość usług technicznych świadczonych przez samorząd terytorialny determinowana jest
stanem i strukturą tej infrastruktury. Największe polskie miasta wykazują nadal ogromne
potrzeby inwestycyjne98. Niekorzystnie w porównaniu z miastami zachodnioeuropejskimi,
wypada w polskich miastach skala infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, transportu
publicznego, czy dostępu do sieci internetowej. W przypadku infrastruktury społecznej i ochrony
środowiska nie jest zapewnione osiąganie standardów zachodnioeuropejskich.
16. Standardy dotyczące jakości usług publicznych są opracowywane w odniesieniu do nielicznych usług
publicznych, zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym. Przykładem mogą być m.in.
standardy definiowane przez domy pomocy społecznej. Standardy usług określają nieliczne samorządy
z własnej inicjatywy, np. te, które wdrożyły budżet zadaniowy. Przyjmują one formę uchwał,
zarządzeń, instrukcji, regulaminów itp. Są określane w zawieranych umowach i udzielanych
zezwoleniach, np. przez gminy operatorom wodociągowo – kanalizacyjnym. Standaryzacja
przeprowadzana jest również w odniesieniu do współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, jako
dostawcami pewnych usług publicznych dla mieszkańców99.
17. W zarządzaniu występuje niedostateczne wdrażanie narzędzi istotnych dla poprawy jakości
usług publicznych w jednostkach samorządowych100. Chodzi m.in. o: techniki planowania
popytu na usługi publiczne, planowania rozwoju i modernizacji infrastruktury, wieloletnie
i operacyjne plany świadczenia usług, karty usług, procedury dostarczania usług, analizy
efektywności usług publicznych, analizy sytuacji rynkowej usług publicznych, wspomniany już
monitoring jakości usług publicznych, badania satysfakcji interesantów, kontrolę podmiotów
wykonawczych, partycypację społeczną w procesie świadczenia usług, zintegrowanie narzędzi
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Raport końcowy opracowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w ramach projektu pt. Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych
kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów
administracji samorządowej.
97
https://mac.gov.pl/files/pbs_mac_cyfryzacja_11122013.pdf
98
PWC, Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski. Perspektywa 2035, marzec 2012,
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/wyzwania-inwestycyjnemiast/pwc_wyzwania_inwestycyjne_miast_2012.pdf
99
Przykładem jest miasto Kraków, które opracowało standardy realizacji usług publicznych,
http://www.fundacja.e-gap.pl/wip/doc/WIP_Standardy.pdf.
100
Wiele instrumentów zostało zapożyczonych z sektora prywatnego. Ich zastosowanie powinno być
ostrożne i niekiedy zmodyfikowane.
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zarządzania usługami publicznymi z zarządzaniem rozwojem lokalnym, standaryzację usług
publicznych. Wykorzystanie tych narzędzi jest niskie w gminach małych, ale również w dużych
ośrodkach miejskich, mimo znacznie większej różnorodności i większej skali świadczonych
usług publicznych.

B. POSTULATY – ZALECENIA
1. Samorządy terytorialne powinny mieć pełną swobodę decyzyjną, dotyczącą wyboru formy
organizacyjnej do wykonywania zadań własnych. Problem ten podnosił m.in. raport
przygotowany przez Forum Od – nowa.
2. Określenie standardów usług komunalnych na poziomie minimum w jednostce samorządowej,
z wyjątkiem norm ustalonych centralnie. Nie ma potrzeby oraz możliwości budowy jednolitych
standardów dla wszystkich samorządów.
3. Standaryzacja usług komunalnych w danej jednostce samorządowej wyklucza konieczność
opracowania budżetu zadaniowego (efekty scharakteryzowane są przez mierniki).
4. Usprawnienie systemu monitorowania procesu usługowego w jednostce samorządowej.
5. Opracowanie projektu ustawy o komunalnych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
Możliwość ta wzbogaca pole wyboru formy prowadzonej działalności. Brakuje bowiem
pośredniej

formy pomiędzy samorządowym

zakładem budżetowym,

a spółką

prawa

handlowego. Występuje sytuacja paradoksalna, kiedy zgodnie z logiką rynkową spółka ma
dążyć do zysku, kosztem mieszkańców. Z drugiej strony, regulacje prawne podkreślają, że
zadania własne mają charakter użyteczności publicznej. Kłóci się to z definicją użyteczności
publicznej, wskazującej na dostępność usług, nie tylko w sensie przestrzennym, ale również
ekonomicznym. W praktyce, większość spółek komunalnych reguluje swój zysk na poziomie
zapewniającym minimalną rentowność, nie wykorzystując tym samym racjonalnie swoich
zasobów (bardziej korzystny jest zysk regulowany).
6. Utworzenie instytucji krajowej o charakterze informacyjnym i analitycznym, zajmującej się
problematyką samorządu terytorialnego. Wiedza dotycząca samorządu terytorialnego jest
niepełna i rozczłonkowana. Gromadzeniem danych o samorządzie zajmuje się wiele podmiotów.
Dane skupione w systemie statystyki publicznej są cząstkowe i dotyczą jedynie wybranych
dziedzin funkcjonowania samorządu terytorialnego. Brak jest instytucji, która zbierałaby
podstawowe informacje o życiu gospodarczym i społecznym samorządu terytorialnego101.
Byłaby to instytucja gromadząca informacje (bank danych) oraz przeprowadzająca analizy
efektywnościowe. Pewnymi informacjami dysponują związki samorządowe reprezentujące
interesy ich członków oraz organizacje pozarządowe, zajmujące się problemami gospodarki
komunalnej.
101

Czyni to w ograniczonym zakresie np. Związek Miast Polskich. Żenująca jest sytuacja gdy prezydent
dużego miasta nie zna chociażby szacunkowej liczby pracujących w swoim urzędzie.
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14. SYSTEM NADZORU I KONTROLI
A. DIAGNOZA – OCENA
1. W samorządzie terytorialnym występuje nadzór oraz kontrola zewnętrzna i wewnętrzna102.
Nadzór i kontrolę zewnętrzną nad samorządem terytorialnym w zakresie legalności, sprawuje
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe (w zakresie
gospodarki finansowej). Z kolei samą kontrolę zewnętrzną mogą przeprowadzać instytucje takie
jak: NIK, izby i urzędy skarbowe, inspekcje, CBA itp. Nadzór wewnętrzny sprawowany jest
przez organ wykonawczy i upoważnieni przez niego, pracownicy samorządowi. Natomiast
kontrola wewnętrzna realizowana jest przez komisję rewizyjną organu stanowiącego oraz
wyspecjalizowane komórki organizacyjne urzędu i jednostek organizacyjnych samorządu
(w tym spółek komunalnych). W istocie, nadzór przynależy do uprawnień kompetencyjnych, zaś
kontrola do procesów zarządzania w samorządzie.
2. Nie ma spójnego systemu nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.
Istniejące instytucje są rozproszone i kierują się różnymi kryteriami oceny nad działalnością, co
prowadzi do nadmiernego obciążenia kontrolami pojedynczych jednostek, wymuszając
formalizm i biurokratyzację samorządu. Słabością jest mało skuteczny nadzór i kontrola
zarządcza samorządu sprawowana przez organy i urzędy administracyjne. Wszechobecna
niegospodarność odbywa się za przyzwoleniem rządzących. W wielu przypadkach system ten
istnieje w sensie teoretycznym i jest bardziej luźnym zbiorem nieskojarzonych rozwiązań.
Ze strony mieszkańców, kontrola społeczna sprowadza się najczęściej do udziału w wyborach
i w referendach lokalnych.
3. W nadzorze i w kontroli działalności samorządu terytorialnego stosuje się kilka kryteriów oceny:
legalność, gospodarność i rzetelność. W przypadku zadań zleconych przez administrację
rządową dochodzi jeszcze kryterium celowości. Najprostszym kryterium o charakterze
formalnym jest ocena legalności, polegająca na stwierdzeniu, czy działanie jest zgodne
z przepisami (literą) prawa? Istotną rolę mogą odgrywać tutaj kwestie interpretacji przepisów.
Praworządność stanowi wyjściowe kryterium dla prowadzenia dalszych ocen i analiz.
W istotnym stopniu, formalizm tego kryterium wpływa na jakość usług świadczonych przez
samorząd terytorialny.

102

Pojęcie kontroli obejmuje dokonywanie ustaleń faktycznych, sprawdzanie czegoś, formułowanie
wniosków, dokonywanie wglądu w działalność, bez możliwości władczego wpływu na kontrolowanego. To
inaczej ocena wykonania zadania, funkcji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, planami. Nadzór to
sytuacja, gdy organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów czy
jednostek nadzorowanych (ma możliwość władczego wpływu). Obejmuje również korygowanie działalności.
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4. Zastosowanie pozostałych kryteriów budzi szereg wątpliwości, z punktu widzenia interpretacji
ich treści. Może bowiem wystąpić daleko idąca dowolność, a co się z tym wiąże dokonanie
subiektywnej oceny103.
5. Niezrozumiałe jest zastosowanie kryterium celowości tylko do kontroli jednostek
państwowych. Kryterium to stosowane przez NIK wskazuje, że jest to ocena dotycząca kwestii,
czy działania prowadzone przez kontrolowany podmiot mieszczą się w celach określonych dla
niego przez przepisy prawa. Ocena osiągnięcia celów, to nic innego jak ocena skuteczności
działania. Z kolei ocena celowości pod kątem, czy zastosowano optymalne metody i środki jest
niejasna, ponieważ stanowi to oszczędnościowy wyraz zasady racjonalnego gospodarowania.
Kto jest w stanie określić optymalność zastosowanych metod i środków realizacji?104
6. Brak jest całościowej oceny przebiegu dotychczasowej reformy samorządu terytorialnego.
Ocena ta dokonywana jest wyrywkowo, okazjonalnie, fragmentarycznie. Każde nowe rządy nie
odwoływały się do nich, nie było monitorowania przebiegu istotnych zmian w funkcjonowaniu
samorządu terytorialnego, zwłaszcza od 1999 r. W rezultacie mamy do czynienia z dość
mglistym obrazem założeń i praktycznej realizacji przyjętych celów i zadań. Jest to istotne,
ponieważ reforma z 1998 r. przyjmowała za cel usprawnienie i modernizację sposobu
rządzenia państwem, a konkretnie: lepsze wykorzystanie pieniędzy publicznych, usprawnienie
administracji na wszystkich szczeblach, lepszą obsługę obywatela. Mogą to czynić eksperci na
miarę swoich możliwości, jak tez instytucja, o której mowa w poprzednim rozdziale.

B. POSTULATY - ZALECENIA
1. W przypadku kontroli wewnętrznej w samorządzie, nie zawsze wyniki kontroli i zalecenia
pokontrolne są wykorzystywane dla poprawy pracy i wyeliminowania uchybień w przyszłości.
W tym celu organ wykonawczy powinien zostać zobligowany do corocznego przedstawiania
raportu zbiorczego z przeprowadzonych kontroli wraz z podjętymi działaniami
naprawczymi – radnym. Dzięki temu pozyskana wiedza, stanowi środek zapobiegawczy przed
ewentualnymi ułomnościami (nadużyciami), podnosząc efektywność zarządzania.
2. Pilną koniecznością jest określenie jednolitej interpretacji kryteriów oceny w działalności
kontrolnej i nadzorczej, takich jak: gospodarność, rzetelność i celowość. Mimo powszechnego
użycia są one różnie, dość dowolnie traktowane. Za punkt odniesienia należy przyjąć zasadę
racjonalnego gospodarowania z jej dwoma aspektami (wariantami), tj. oszczędności

103

W dokumentacji kontrolnej osoba kontrolująca (lub zespoły) w stwierdzonych nieprawidłowościach
bądź uchybieniach zastrzega, iż zawarte stwierdzenia wynikają z jej przekonania. Od wskazanych odstępstw
przysługuje środek odwoławczy.
104
Por. m.in. art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

64

Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT
i wydajności105. Nie jest nią, jak niektórzy twierdzą, równoczesna maksymalizacja efektów przy
minimalizacji nakładów. Może to być w jednym tylko przypadku, gdy mamy do czynienia
z rezerwą zasobów wytwórczych. Z reguły kryterium gospodarności jest tożsame z zasadą
pierwszą, tj. oszczędności (minimalizacji nakładów). Można wtedy mówić o ekonomiczności
działania, wyborów, ocen. Interpretacja gospodarności według NIK jest zbliżona do
równoczesnego dążenia do oszczędności i wydajności z podkreśleniem, że nakłady są
proporcjonalne do uzyskanych efektów. Jest to niezrozumiałe, ponieważ nakłady są zawsze w
jakimś stopniu odpowiednie do uzyskanych efektów. Powstaje też pytanie o jakich efektach
mówimy, bezpośrednich czy pośrednich?
3. Kryterium rzetelności ma charakter złożony. Według NIK inspektorzy badają, czy podmiot
kontrolowany wypełniał swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym
czasie. W istocie, chodzi tutaj o ocenę postaw kontrolowanych pracowników. Na zagadnienie to
można spojrzeć dwojako. Po pierwsze, miara ta ma charakter jakościowy, gdyż kontrolujący
dokonuje oceny subiektywnej106. Po drugie, miara może uwzględniać zgodność kontrolowanego
działania z różnymi normami (reżimem), sztuką, określonymi standardami. W tym przypadku,
takie kryterium ma charakter ilościowy i można je łatwo zweryfikować na podstawie analizy
odpowiedniej dokumentacji. Często, innym określeniem dla tego typu działalności jest termin –
solidność. Jakość oraz terminowość zawierają się w powyższych kryteriach oceny.
W preambule do Konstytucji RP wśród wartości jest stwierdzenie, by działaniu instytucji
publicznych zapewnić rzetelność i sprawność.
4. Sprecyzowania wymaga kryterium celowości. Działanie celowe w rozumieniu ekonomicznym
oznacza odpowiedź na pytanie, czy działanie (efekt) jest uzasadnione, potrzebne z punktu
widzenia interesów jednostki samorządowej? Każda decyzja organizacyjna wykonania czegoś,
co mieści się w zakresie zadań własnych jest celowa, ponieważ są one obowiązkiem organów
samorządowych. Drugie znaczenie kryterium celowości odnosi się do celu rozumianego jako
określony rezultat (czynność, stan docelowy). Dokonujemy tutaj oceny ex ante i oceny ex post,
co oznacza inaczej ocenę skuteczności działania w stosunku do zamierzeń (planów).
5. W nadzorze i kontroli nie wykorzystuje się w sensie formalnym takich kryteriów jak:
skuteczność i efektywność, które obok ekonomiczności (gospodarności) składają się na ogólną
ocenę sprawności działania107.

105

W pierwszym przypadku, przy danym efekcie dążymy do minimalizacji nakładów, kosztów (postawa
sprawnościowa). W drugim, przy danym nakładzie, celem jest maksymalizacja efektu (postawa
skutecznościowa).
106
Przykładem może być badanie rzetelności pracy urzędnika przy obsłudze interesanta (czy oceniamy
zaangażowanie, szybkość działania, życzliwość, uprzejmość, kulturę osobistą, wygląd, czyli sposób zachowania
itp.?; czy oceniamy jego kompetencje, wiedzę, sprawność w pozyskaniu niezbędnych informacji itp.?; czy też
wszystko razem?).
107
W preambule Konstytucji RP, jest zapis, że w działaniu instytucji publicznych należy zapewnić
rzetelność i sprawność.
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6. Wszystkie miary poza legalnością, można sprowadzić do kryterium przestrzegania działania
(i jego efektów) z przepisami prawa. Przepisy te są rozumiane szeroko jako procedury, normy,
standardy, terminy itp., które muszą być zapisane literalnie w sensie formalnym.
7. Stworzenie systemu nadzoru i kontroli przez organ wykonawczy jednostki samorządowej.
To on jest odpowiedzialny za całokształt efektów z prowadzonej działalności. Na słabość i niską
jakość aparatu sprawującego nadzór i kontrolę, wskazuje raport pod kierunkiem J. Hausnera.

15. WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Dla jednostek samorządu terytorialnego charakterystyczna jest postawa pragmatyczna, w myśl
której, współpraca jest narzędziem wykorzystywanym dla rozwiązania aktualnych problemów
społecznych. Nie jest ona przedmiotem planowania w ujęciu strategicznym. O wykorzystywaniu
współpracy przez samorządy, decyduje wiele czynników np.: niska kultura współpracy, potrzeba
współdziałania,

małe

zaangażowanie

podmiotów

zewnętrznych

w

programowanie

samorządowych polityk publicznych .
108

2. Władza lokalna podejmuje współpracę z sektorami: publicznym, społecznym i prywatnym.
Jednostki samorządu terytorialnego na mocy zapisów ustaw ustrojowych mogą współpracować
ze sobą oraz z podmiotami zewnętrznymi w formach przewidzianych prawem. Są one
fakultatywnymi rozwiązaniami, które wedle zasady samorządności, jednostki mogą wdrażać
w zależności od własnych potrzeb. Współpraca gmin z podmiotami zewnętrznymi, koncentruje
się

bardziej

na świadczeniu usług publicznych, zdecydowanie

rzadziej

dotyczy

przedsięwzięć prorozwojowych, a tylko wyjątkowo ma charakter strategiczny .
109

3. Powodem podjęcia współpracy między samorządami110 są niezaspokojone potrzeby wspólnot,
stąd konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów dostarczania dóbr publicznych.
Ważną rolę w poszukiwaniu partnerów do wspólnych działań, odgrywają kontakty nieformalne
pomiędzy włodarzami jednostek terytorialnych. Skutkuje to zawiązywaniem współpracy
pomiędzy tymi jednostkami, których organy pozostają w relacjach prywatnych. Współpraca ta
polega głównie na informowaniu oraz wspólnej realizacji zadań publicznych. Rzadko dochodzi
do zawiązywania partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju jednostek. Możliwości i potencjał
współpracy nie są w pełni wykorzystywane przez samorządy.

108

Są to polityki dotyczące branżowych i funkcjonalnych dziedzin gospodarki samorządowej.
W części diagnostycznej wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu
badawczego własnego nr NN114167138 pt. Władza lokalna między państwem, społeczeństwem a rynkiem:
współpraca i konkurencja (Uniwersytet Łódzki, autorzy: E. Wojciechowski, A. Podgórniak –Krzykacz,
M. Kalisiak–Mędelska, J. Chądzyński, Łódź 2014).
110
Chodzi o współpracę podejmowaną pomiędzy gminami, a pozostałymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
109
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4. Współpraca międzysamorządowa prowadzona jest częściej w formach prawa publicznego, niż
prywatnego. Zwykle wykorzystywane są porozumienia, z uwagi na ich prostą konstrukcję
prawną. Związki i stowarzyszenia wymagają powołania nowego podmiotu, ponadto te pierwsze
mają zastosowanie do określonych jednostek, te drugie do prowadzenia określonych działań.
Wiele spośród zarejestrowanych tego typu podmiotów nie jest aktywnych. Współpraca ta
prowadzona jest także w ramach spółek kapitałowych. Nie jest to jednak forma wykorzystywana
powszechnie a najczęściej sięgają po nią duże miasta.
5. Projekt prezydencki ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym… proponuje nowe
formy i standardy współpracy. Jedną z nich są fora współpracy na poziomie powiatów
zrzeszające wszystkie gminy – konwenty powiatowe, oraz fora na poziomie województw –
konwenty wojewódzkie. Fora są instytucjonalizacją funkcjonujących już w praktyce tego
rodzaju przedsięwzięć współpracy. Propozycje wprowadzania istniejących rozwiązań do
legislacji są przedmiotem krytyki, ze względu na możliwość duplikowania się pracy istniejących
i nowych zrzeszeń, czy nawet zagrożenie likwidacją istniejących form współdziałania.
Rozwiązania zbytnio formalizują wzajemne relacje, tworzą dodatkowe koszty, a zatem
wydają się być zbędne. Trudno mówić o usprawnianiu współpracy, ponieważ decyduje o tym
wola i oczekiwania samorządów.
6. W

Polsce

brakuje

polityki

krajowej

w

zakresie

stymulowania

współpracy

międzysamorządowej w formie wsparcia, czy zachęt finansowych do współpracy, które
funkcjonują w różnych krajach europejskich, np. systemy grantów w Finlandii, Portugalii, we
Włoszech111.
7. Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami sektora społecznego, jest dość
umiarkowana. Wyniki badań na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
terytorialnym potwierdzają, że ma ona głównie charakter materialny (wsparcie lokalowe) oraz
polega na przekazywaniu organizacjom do realizacji części zadań publicznych112. Przebiega
głównie w dużych gminach, gdzie ich liczba i aktywność organizacji pozarządowych jest
znacznie wyższa, niż w gminach wiejskich. Jednostki samorządu terytorialnego nie prowadzą
analiz ekonomicznych dotyczących kosztów świadczenia usług publicznych przez
organizacje pozarządowe.
8. Kontakty samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi polegają na angażowaniu tych
podmiotów w procesie świadczenia usług publicznych, lub zawieraniu umów na dostawy dóbr
i realizację robót. Również tutaj działania konsultacyjne i doradcze w zakresie rozwoju
lokalnego i regionalnego są sporadyczne. Współpraca w ramach partnerstwa publicznoprywatnego jest słaba.
111

Potrzebna jest polityka miejska i wiejska prowadzona przez organy centralne.
Współpraca ta odbywa się w oparciu o roczny program współpracy, ponadto opracowane zostały na
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, standardy oraz model współpracy.
112
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9. Najmniej rozwinięta jest współpraca wielosektorowa (multilateralna). Wynika to z braku
otwartości gmin i potencjalnych partnerów współpracy, na realizację wspólnych przedsięwzięć
zorientowanych na rozwój gminy. Jej przykładem są lokalne grupy działania, ale nawet tutaj
idea partnerstwa nie jest powszechna.
10. Ocena poziomu rozwoju współpracy gmin z podmiotami sektora publicznego, prywatnego
i społecznego wskazała, że polskie gminy nie wyczerpują w pełni dostępnych rozwiązań
kooperacyjnych. Najlepiej rozwinięta jest współpraca dwusektorowa, koncentrująca uwagę na
kontraktowaniu usług publicznych. Na niskim poziomie lub w ogóle, nie jest rejestrowana
zintegrowana współpraca w ramach sieci. Na etapie planowania polityk i działań, ich
koordynacji, jak i bezpośredniej realizacji zadań publicznych, współpraca gmin nie jest
zjawiskiem powszechnym i dalece odbiega od stanu pożądanego.
11. Współdziałanie i partnerstwo w samorządzie ma swoje ograniczenia. Jednostki samorządowe nie
tylko współpracują, ale również konkurują ze sobą o różnego rodzaju korzyści. Używając języka
marketingowego, w sytuacji uzyskania tzw. przewagi trudno oczekiwać przekazywania innym,
wiedzy na ten temat. Nieliczne badania pokazują, że samorządy są bardzo ostrożne, wręcz
powściągliwe dzieleniem się informacją, dobrymi praktykami. Warto podkreślić raz jeszcze,
że wspólnym mianownikiem współpracy i partnerstwa jest obopólna korzyść zainteresowanych.
12. Władze gmin postrzegają mieszkańców jako mało aktywnych i niezainteresowanych sprawami
gminy. Zestawiając jednak te opinie z wynikami badań wśród mieszkańców, okazuje się, że
bariery zaangażowania we współpracę z obywatelami generowane są przede wszystkim
przez władze gminne. Może to niestety świadczyć m.in. o niewłaściwej polityce informacyjnej,
niskiej świadomości obywatelskiej mieszkańców, a nawet swoistej niechęci dzielenia się władzą
i wynikającymi z niej obowiązkami ze strony kierujących gminami.

B. POSTULATY – ZALECENIA
1. Kreowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju oddolnych inicjatyw współpracy, m.in. poprzez
wprowadzenie zachęt (w tym finansowych) dla jednostek samorządu terytorialnego w celu
rozwoju współpracy międzysamorządowej. W wielu krajach zachodnich stosuje się pomoc
rządową, w postaci grantów dla wsparcia projektów lokalnych dotyczących kilku gmin.
2. Szersze wykorzystanie potencjału lokalnych grup działania w celu stworzenia zintegrowanych
grup realizujących przedsięwzięcie o charakterze ponadgminnym. Wymaga to dynamizacji
polityki informacyjnej wobec mieszkańców i wyłonienia animatora (lidera) koordynującego
poczynania grup obywatelskich, czy społeczności lokalnej gminy.
3. Uproszczenie rejestracji i prowadzenia związków komunalnych. Zasadny jest postulat tworzenia
związków gmin z powiatami i z województwami. Aktywizacja zarejestrowanych, a nie
działających podmiotów współpracy.
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4. Przeprowadzenie analiz ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
świadczenia usług publicznych w ramach współpracy międzysektorowej. Pozwoli to na ocenę
efektywnościową powierzenia wykonania usług publicznych, podmiotom sektora prywatnego
i społecznego.

16. WSPARCIE FACHOWE DECYZJI
A. DIAGNOZA – OCENA
1. Decyzje publiczne podejmowane są w oparciu o różne podstawy i przesłanki merytoryczne.
Podmiotami decyzyjnymi w samorządzie terytorialnym są pojedyncze osoby lub ich grupy
(organ

kolegialny).

O

wartości

procesu

decyzyjnego

przemawia

zespół

wiedzy

i umiejętności określanych mianem profesjonalizacji. To cecha sama w sobie tworząca jakość
procesu decyzyjnego, a następnie jego efektów. Rządzenie publiczne stanowi pracę zespołową,
zatem decyzje trudno podejmować samemu. W gospodarce samorządowej potrzebni są
specjaliści od spraw ogólnych, jak i znający się na zagadnieniach szczegółowych, branżowych.
Decydenci w samorządzie nie mający takiej wiedzy, powinni otaczać się fachowcami z różnych
dziedzin, korzystając z ich pomocy. W pierwszym rzędzie, specjalistami są pracownicy urzędu
zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. W pewnym sensie, specjalistami powinny też być
osoby będące organami wykonawczymi i ich zastępcy. Obserwacja funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce pokazuje, że wiele decyzji dotyczących funkcjonowania
urzędu, jak też zamierzeń rozwojowych opartych jest na elementach pozamerytorycznych
(politycznych).
2. Inaczej wygląda sytuacja w organie stanowiącym. Radni w mniejszym stopniu posiadają
znajomość problematyki gospodarki samorządowej, bądź reprezentują określone interesy
zawodowe (np. przewaga w radzie zawodów medycznych, nauczycieli, rolniczych, biznesu).
Trudno bowiem o dobór radnych stanowiących odbicie struktury społecznej. Zawsze występuje
nadreprezentacja pewnych grup zawodowych, bądź ich marginalizacja. Odsetek radnych
legitymujących się wykształceniem wyższym nie oznacza automatycznie, że posiadają oni
wystarczającą wiedzę o rzeczach będących przedmiotem zainteresowania działalności rady.
3. Radni nie biorą udziału w szkoleniach tematycznych dotyczących ustroju i sposobów
funkcjonowania samorządu terytorialnego, szczególnie wyjaśniających tematykę gospodarki
finansowej. Wybór do rad samorządowych ad hoc powoduje, że wielu radnych posiada słabe
przygotowanie intelektualne do pracy w samorządzie terytorialnym113.
4. W polskim samorządzie, radni rzadko korzystają z dorobku i wiedzy specjalistów.
Najczęściej jest to poradnictwo nieformalne, np. kontakty osobiste, sporadyczne spotkania dla
wymiany informacji. Niekiedy w dużych samorządach, gdzie istnieje silne środowisko naukowe,
113

Opinia ta zawarta jest m.in. w raporcie J. Hausnera i zespołu.
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w przypadku głośnego problemu wymagającego rozwiązania w debacie publicznej,
wypowiadają się specjaliści z uczelni wyższych oraz stowarzyszeń pozarządowych, czy agencji
doradczych, konsultingowych.

B. POSTULATY – ZALECENIA
1. Dla wyższej jakości zarządzania samorządowymi sprawami publicznymi potrzebne jest
korzystanie z wysokiej klasy specjalistów, spoza formalnej struktury samorządu, posiadających
prawdziwy dorobek i doświadczenie z zakresie spraw publicznych. Potencjalny ich obszar
tworzą przede wszystkim, osoby fizyczne i prawne, pracownicy nauki, wyspecjalizowanych
agencji, stowarzyszeń i fundacji społecznych. Występują oni wówczas w roli doradców,
ekspertów, konsultantów i analityków. Ich użyteczność adresowana jest do organów:
stanowiącego i wykonawczego, do urzędu komunalnego oraz do jednostek organizacyjnych
samorządu.
2. Rozszerzenie bazy informacji niezbędnej dla trafnego, konkretnego rozwiązania wzmacnia
wartość podjętej decyzji, tym samym odzwierciedla proces określony profesjonalizacją
zarządzania114. W samorządzie terytorialnym ma on prowadzić do poprawy gospodarowania
(zarządzania) zasobami publicznymi.
3. Korzystanie przez radę z okazjonalnych usług zewnętrznych świadczonych przez
specjalistów. Na ten cel powinny być zagwarantowane odpowiednie środki w budżecie
jednostki samorządowej. Zawsze i tutaj można mieć wątpliwość, czy wykonana praca będzie
niezależna od zleceniodawcy. Jest to funkcja postępowania etycznego.
4. Udział w pracach komisji rady – osób uznanych przez radnych za znawców problematyki, którą
zajmuje się dana komisja115.
5. Organy wykonawcze mają większe pole manewru w korzystaniu z usług eksperckich
w angażowaniu zewnętrznych fachowców. Ci ostatni, mogą być zatrudnieni w urzędzie na
stanowisku doradcy lub pomagać w charakterze niezależnego eksperta za określonym
wynagrodzeniem. Oferowanie tego typu usług bezpłatnie zawsze jest niejednoznaczne z dwóch
powodów. Po pierwsze, opinie te, ekspertyzy, analizy na ogół są powierzchowne, okazjonalne,
nie wymagające większego wysiłku i czasu. Po drugie, doradztwo społeczne wykonywane jest
też przez osoby nie posiadające kompetencji i doświadczenia w danej dziedzinie (mimo znanych
nazwisk z życia społecznego, politycznego i ekonomicznego). Wtedy, dziwi zawsze
równoczesność doradców etatowych oraz doradców społecznych przy braku koordynacji obu
gremiów.

114

W literaturze samorządu terytorialnego istnieje pogląd, że już sam bezpośredni wybór wójta, burmistrza,
prezydenta oznacza profesjonalizację i personalizację zarządzania.
115
Do 2002 r. w komisjach mogły brać udział osoby spoza jej składu, do połowy liczebności.
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6. Sama administracja komunalna w swej pracy posiłkuje się też opracowaniami analitycznymi,
odnoszącymi się do spornych kwestii w dziedzinie sposobu wykonywania zadań własnych,
zwłaszcza w zakresie przekształceń i projektów inwestycyjnych. Warto podkreślić, że zbyt
często (w dużych miastach) urzędnicy nadużywają tego angażując specjalistów (nie zawsze
uznanych) do spraw oczywistych. Pochłania to poważne środki finansowe z budżetu,
a jednocześnie przenosi odpowiedzialność na inne osoby. Jest to zagadnienie oceny jakości
pracowników zatrudnionych w urzędzie, którzy powinni znać się na elementarnych rzeczach
związanych z realizacją zadań komunalnych. Zaangażowanie specjalistów spoza administracji
komunalnej powinno być wyjątkowe, jeśli rozwiązanie problemu wykracza poza możliwości
władzy i kompetencje urzędników.

17. ZAKOŃCZENIE
1. Budowa samorządu jako proces istotnych zmian, wymaga olbrzymiego wysiłku koncepcyjnego,
organizacyjnego i finansowego. Nie ulega wątpliwości, że wysiłek taki należy podjąć. Samorząd
terytorialny odgrywa kluczową rolę w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców (obywateli). Poziom
ich bytowania zależy nie tylko od polityki władz państwowych, ale w takiej samej mierze od
tego, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Można zatem powiedzieć, że samorząd
terytorialny współdecyduje o standardzie życia swoich członków i kierunkach ich rozwoju.
O jego ważności w życiu stanowią następujące cechy:
 stanowi integralną część struktury państwa prawa: bierze udział w sprawowaniu
demokratycznej władzy publicznej, realizuje podstawowe wartości człowieka, w tym dobro
wspólne,
 jest formą decentralizacji funkcji państwa: wyraża zasadę pomocniczości państwa (najbliżej
obywatela), tworzy, oferuje ramy dla budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 oznacza wspólnotę o dużej samodzielności decyzyjnej: podmiotowość prawna, własne
organy i administracja, odrębny majątek i budżet, zaangażowanie dużych zasobów pracy,
 uczestnictwo w sprawowaniu władzy: współzarządzanie, zaangażowanie i kontrola społeczna,
budowa kapitału społecznego, partnerstwo na bazie współpracy i zaufania.
Wszystko to sprawia, że samorząd terytorialny zajmuje istotne miejsce w procesie zaspokajania
potrzeb publicznych i zarządzaniu (rządzeniu) sprawami publicznymi we własnym państwie

116

.

2. Samorząd terytorialny działa w otoczeniu rynkowym z logiką wymuszającą efektywne
zachowania. Sam w sobie nie jest jednak systemem regulowanym samoczynnie przez
mechanizm rynkowy, choć trzeba go wykorzystywać tam, gdzie jest to uzasadnione
ekonomicznie. W dużym stopniu, będąc ogniwem sprawowania władzy i administracji
publicznej, odpowiedzialnym za dużą część zadań państwa, w wymiarze regionalnym

116

Samorząd terytorialny w Polsce realizuje ok. połowy zadań publicznych.
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i lokalnym. Siłą rzeczy wpływa na przebieg procesów gospodarczych poprzez interwencję, sam
bądź używając podległych służb komunalnych117.
3. Zmiany w systemie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce są konieczne ze
względów społecznych i ekonomicznych. Samorząd terytorialny w Polsce wyczerpał
możliwości zmian. Występuje w nim bowiem wiele luk, niejasności, niespójności, nie
tworzących zwartego i czytelnego układu instytucjonalnego, warunków i zasad dla lepszego
zaspokajania potrzeb społecznych w skali lokalnej i regionalnej. Reformowanie samorządu
terytorialnego w Polsce wymaga dużych kosztów społecznych i finansowych, które warto
ponieść dla dobra wspólnot samorządowych, gdyż utrzymanie status quo blokuje możliwości
rozwojowe tkwiące w samorządach i w ich gospodarkach.
4. Środki pomocy unijnej niedługo zostaną mocno ograniczone i polskie samorządy staną przed
nowym doniosłym wyzwaniem. Dlatego niezbędne jest kontynuowanie na szeroką skalę
dyskusji na temat procesu modernizacji i reform polskiego samorządu terytorialnego, jego
pożądanego modelu i efektywnych mechanizmów funkcjonowania. Dyskusja ta powinna
zakończyć się wypracowaniem konkretnych rozwiązań, które powinny być jak najszybciej
wprowadzone do samorządu.
5. Samorząd terytorialny to przestrzeń publiczna stwarzająca możliwość lepszego zaspokojenia
potrzeb jego mieszkańców. Od jakości zarządzania sprawami publicznymi zależy sprawność
funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi dla członków wspólnoty. Możliwe
są tutaj dwa spojrzenia. Pierwsze to nadzieja i wiara w skuteczność działania władz
samorządowych, które są kompetentne i profesjonalne w realizacji zadań i efektywnym
wykorzystaniu zasobów. Oznacza to bierność w zaangażowaniu się mieszkańców w sprawy
żywotne ich dotyczące. Może to wynikać z braku dostępu do informacji, braku zainteresowania
i czasu oraz troski o utrzymanie zatrudnienia. Drugie podejście zakłada aktywność mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów, poprzez uczestnictwo w procesie decyzyjnym, zorientowane na
budowę społeczeństwa obywatelskiego, choć działanie w formule współzarządzania (public
governance) jest pociągające, ale rozprasza jednak odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
W sferze wyboru priorytetów, celów zasadne są procedury demokratyczne, w ich realizacji
decydującą rolę odgrywa czynnik profesjonalizacji.
6. Podkreślanie konieczności większej aktywności obywatelskiej sprawia wrażenie przymuszania
mieszkańców do podejmowania działań w procesie podejmowania decyzji publicznych. Te
ostatnie należą i tak do organów samorządowych, które podejmują ostateczną decyzję.
Sprawowanie ciągłej kontroli demokratycznej i społecznej, angażowanie się mieszkańców
w wiele przedsięwzięć sprawia wrażenie, że będą oni przez cały czas żyć sprawami publicznymi.
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Odwołując się do teorii, samorząd terytorialny działa pomiędzy słabościami państwa
i niedoskonałościami rynku, wykorzystując bezpośrednie oddziaływanie oraz zalety mechanizmu rynkowego.
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Oprócz tego są jeszcze inne sprawy, którymi muszą się zająć w pierwszej kolejności. W związku
z tym należy postawić pytanie o granice aktywności społecznej? Wydaje się, że wyznacza je
profesjonalizm działania organów komunalnych i administracji samorządowej.
7. Samorząd terytorialny powinien być strukturą, instytucją, podmiotem o dużej samodzielności.
Tymczasem regulacje prawne mocno ograniczają swobodę jego funkcjonowania. Zakazy,
warunki prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, ograniczenia sposobu wykonywania
zadań, różne ordynacje wyborcze, finansowanie zadań publicznych wskazują na zawężanie pola
jego swobody decyzyjnej. Należy zatem dążyć do poszerzania wolności gospodarczej
w uzasadnionych granicach.
8. Samorząd terytorialny jako część sektora publicznego charakteryzuje się mniejszą efektywnością
gospodarowania w stosunku do sektora prywatnego. Jak podkreślono, wiele zadań i celów nie
ma charakteru ilościowego, w jego obrębie zaznacza się sprzeczność elementów społecznych
i ekonomicznych, kolizja wartości i celów (np. sprawiedliwość i efektywność), działanie
w warunkach monopolistycznych. Wszystko to sprawia, że wykorzystanie środków publicznych,
może być obarczone mniejszą skłonnością do racjonalnego gospodarowania. Nieefektywność
pogłębia niska transparentność, nierozliczalność oraz nadużycia wynikające z błędnych
przepisów. Nie zwalnia to jednak władz i administracji samorządowych z obowiązku dbania
o szeroko pojmowaną efektywność działania.

73

Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT

BIBLIOGRAFIA
Dolewka Z., Budżet zadaniowy w gminach jako nowe narzędzie zarządzania finansami
samorządowymi [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, (red.) B. Woźniak,
M. Postula, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze zm.).
Ginsbert – Gebert A., Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1983.
Gren P., Czekają nas zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu samorządu, „Gazeta Samorządu
i Administracji” 2013, nr 18.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Osmański J., Samorząd powiatowy po 15 latach funkcjonowania, „Gazeta Samorządu
i Administracji” 2013, nr 7.
Podgórniak-Krzykacz A., Dobre rządzenie w teorii i praktyce strategicznego zarzadzania publicznego
w regionach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2013.
Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (projekt Prezydenta RP).
Raport Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
Raport Mapa Korupcji. Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych
przez służby i organy państwowe za lata 2004–2009, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa
2010.
Raport Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie
samorządności terytorialnej w Polsce, (red.) J. Hausner, t.1 Kraków 2013.
Raport Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie
samorządności terytorialnej w Polsce, (red.) J. Hausner, t.2, Kraków 2014.
Raport Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa
2012.
Raport Samorząd 3.0, Forum Od – nowa, Warszawa 2013.
Raport Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach Jednostek Samorządu
Terytorialnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
Raport Szanse i bariery rozwoju samorządności, J. Regulski przy współpracy M. Wojdy
i P. Modrzewskiego, Warszawa 2010.
Raport Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski. Perspektywa 2035, PWC, 2012,
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/wyzwania-inwestycyjnemiast/pwc_wyzwania_inwestycyjne_miast_2012.pdf
Raport z badania poziomu wiedzy o metodzie CAF wśród jednostek samorządu terytorialnego na
zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
Raport Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr
urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów
administracji
samorządowej
na
zlecenie
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji, Warszawa 2011.
Regulski J., Opinia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotycząca projektu założeń ustawy
o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, „Gazeta
Samorządu i Administracji” 2013, nr 5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010, w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,
(Dz. U. 2010 r., Nr 242, poz. 1622 ze zm.).
Sierak J., M. Bitner, A. Gałązka, R. Górniak, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia
krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram
finansowych 2014 – 2020, Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa 2013.
Surówka K., Kierunki zmian systemu zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty
Naukowe nr 2 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2004.
Swianiewicz P., Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii
i praktyce, „Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 7-8.

74

Samorząd terytorialny w Polsce RAPORT
Swianiewicz P., Kondycja coraz gorsza, „Wspólnota”, 2012, nr 37 – 38.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.
1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592
ze zm.).
Ustawa z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590
ze zm.).
W gminie nie może być dwóch liderów (rozmowa z M. Kuleszą), „Gazeta Samorządu
i Administracji”, 2006, nr 25.
Władza lokalna między państwem, społeczeństwem a rynkiem: współpraca i konkurencja, Projekt
badawczy własny nr NN114167138, Uniwersytet Łódzki, autorzy: E. Wojciechowski,
A. Podgórniak-Krzykacz, M. Kalisiak-Mędelska, J. Chądzyński, Łódź 2014.
Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
Wojciechowski E., Zarzadzanie w samorządzie terytorialnym, wydanie drugie poprawione
i rozszerzone, Difin, Warszawa 2012.
Wojciechowski M., Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2014.
Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.

SPIS TABLIC
Tablica 1. Liczba jednostek samorządowych i ich mieszkańców 20
Tablica 2. Pracujący w administracji samorządowej (stan na 31.12) 32
Tablica 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł.) 32
Tablica 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) 33
Tablica 5. Obsługa administracyjna urzędu samorządowego*, w osobach 34
Tablica 6. Koszty funkcjonowania samorządu w Polsce w 2012 r. (w zł) 50
Tablica 7. Dane o mieniu infrastruktury technicznej w Polsce (gminy i powiaty) 54
Tablica 8. Dane o mieniu infrastruktury społecznej w Polsce (gminy i powiaty) 55
Tablica 9. Majątek trwały w miastach wojewódzkich 55

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik 1. Wielkość i struktura dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w zł.76
Załącznik 2. Podstawowe wielkości budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zł. 77

75

76

Dochody ogółemw tym:
Dochody własnez tego:
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Subwencja ogólnaz tego:
część oświatowa
Dotacje celowe

Dochody ogółemw tym:
Dochody własnez tego:
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Dochody z majątku
Subwencja ogólnaz tego:
część oświatowa
Dotacje celowe

Dochody ogółemw tym:
Dochody własnez tego:
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Dochody z majątku
Subwencja ogólnaz tego:
część oświatowa
Dotacje celowe

Dochody ogółemw tym:
Dochody własnez tego:
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Dochody z majątku
Subwencja ogólnaz tego:
część oświatowa
Dotacje celowe

Dochody ogółem
w tym:
Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe

Treść

3 337 631 233

598 825 704

1 350 458 484
564 477 213
1 128 771 976

3 368 616 918

527 444 896

1 290 047 461
461 241 169
1 559 008 717

210 475 962
6 699 490 773
5 542 192 348
3 045 451 372

219 984 438
6 340 275 401
5 138 316 043
3 025 233 497

7 066 206 256
4 586 975 796

1 804 717 281

1 288 341 826

6 970 305 927
4 121 249 749

13 762 684 477
4 017 742 332

4 673 684 954
2 437 538 319
8 325 480 010
7 851 195 061
3 960 470 302

12 471 367 195
3 105 858 297

4 452 320 679
1 904 836 782
7 862 692 953
7 439 789 910
3 482 312 205

9 089 251 409

7 797 035 626

6 994 948 711
1 622 432 505
16 080 319 609
12 139 524 395
7 432 411 252

6 501 230 325
1 651 964 027
15 821 170 086
12 043 473 343
5 042 952 116

36 269 800 439
23 983 850 127

6 269 876 690

5 466 063 087

31 753 774 284
20 408 769 126

45 813 190 751
22 300 459 890

54 889 028 145
32 445 748 876
15 567 104 902

47 080 284 651
31 314 185 901
13 109 506 535

40 308 529 681
19 444 407 479

102 911 881 923

2005

91 503 977 087

2004

2 080 908 468
577 506 526
1 349 004 531

688 376 860

3 990 872 344

9 485 847 201
6 055 934 202

279 897 270
6 840 273 619
5 657 969 379
3 433 694 414

2 101 100 894

14 844 238 436
4 570 270 403

4 886 745 266
3 282 704 516
8 724 066 442
8 019 609 045
4 512 564 197

10 407 194 580

40 985 861 219
27 749 230 580

7 270 125 414
2 044 660 861
16 880 104 154
12 526 035 788
10 336 199 675

7 368 574 872

51 724 275 323
24 507 971 494

62 883 207 459
34 525 352 683
19 631 662 037

117 040 222 179

2006
142 568 987 709

10 664 238 617

13 930 523 658

2 995 748 614

2 116 069 547
595 680 057
1 483 626 263

851 899 127

5 050 767 530

2 270 036 239
612 914 162
2 980 713 134

944 476 300

4 708 316 684

270 050 058
296 834 975
7 445 258 428
8 073 010 046
5 958 163 145
6 479 862 772
3 503 137 974
4 201 981 212
Województwa
11 348 892 438
12 660 194 895
7 749 196 628
7 409 445 522

2 622 058 475

5 429 449 199
2 987 946 684
10 201 483 707
9 336 309 225
4 873 834 402
Powiaty
16 154 756 389
18 147 199 647
5 206 359 987
5 872 208 389

5 106 860 106
3 295 278 343
9 326 950 662
8 458 501 103
4 586 591 991

12 861 781 633

7 595 556 973
8 017 974 067
2 730 649 901
2 769 142 136
17 865 571 880
19 913 570 040
13 192 681 141
14 481 466 841
10 918 517 651
11 709 459 207
Miasta na prawach powiatu
46 873 425 169
49 443 818 175
32 959 882 516
34 368 500 066

9 264 684 248

78 344 899 721
40 458 100 032
23 765 987 956
Gminy
57 003 129 008
62 317 774 992
28 219 039 477
30 694 745 745

74 134 448 609
36 753 850 517
20 491 903 879

131 380 203 004

2007
2008
Jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik 1. Wielkość i struktura dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w zł.

2 791 935 211
658 286 470
10 441 676 617

888 682 021

4 177 650 790

19 548 310 230
6 314 698 402

255 066 924
9 211 823 006
7 053 832 893
5 174 023 706

2 765 372 735

20 084 494 550
5 698 647 838

5 701 672 940
2 939 743 992
11 302 386 229
10 193 378 193
5 762 970 148

13 416 720 626

50 327 507 469
33 262 151 092

8 488 263 731
2 401 290 640
21 989 242 322
15 494 300 444
12 871 052 258

9 906 254 528

64 882 148 983
30 021 854 403

75 297 351 734
45 295 386 768
34 249 722 729

154 842 461 231

2009

2 941 782 799
686 180 393
5 459 145 360

881 943 699

3 968 159 419

14 104 017 368
5 703 089 209

305 465 190
9 749 636 454
7 359 751 701
6 410 131 927

2 797 196 892

22 496 472 625
6 336 704 244

6 061 672 915
3 276 443 114
11 803 811 071
10 733 174 565
7 797 977 035

13 134 909 934

53 885 584 314
34 283 796 208

9 060 464 059
2 628 209 321
22 675 831 139
16 230 498 867
17 370 295 116

10 080 306 222

72 310 510 096
32 264 383 841

162 796 584
403
78 587 973 502
47 171 061 463
37 037 549 438

2010

2 499 053 570
738 696 572
5 895 477 473

961 574 761

4 437 779 494

15 067 097 945
6 672 566 902

325 126 697
10 098 077 884
7 757 834 474
6 922 196 504

3 131 467 646

23 551 573 336
6 531 298 948

6 482 547 370
3 353 437 236
12 483 185 032
11 475 105 197
8 424 841 609

13 997 368 764

56 859 777 578
35 951 750 937

9 770 584 219
2 602 438 248
23 267 552 466
16 953 105 174
18 073 197 108

11 339 787 238

75 830 679 942
34 489 930 368

171 309 128
801
83 644 055 617
48 347 868 952
39 317 204 232

2011

2 506 336 886
771 988 542
6 180 681 363

1 003 869 194

4 385 337 621

15 236 090 790
6 549 072 541

314 745 362
10 221 624 958
7 992 558 418
5 688 991 600

3 322 366 393

22 522 903 632
6 612 287 074

6 994 648 576
3 692 328 188
13 280 384 510
12 295 700 723
10 559 042 009

14 409 068 933

61 247 019 374
37 407 592 855

10 608 005 779
2 737 221 766
24 649 204 132
18 100 847 317
17 235 332 825

12 077 208 895

78 407 477 050
36 522 940 093

177 413 490
846
87 091 254 464
50 657 550 486
39 664 685 896

2012

2 639 245 329
779 656 657
7 178 383 312

1 054 135 305

4 062 038 428

16 120 716 966
6 303 088 325

352 603 942
10 277 545 637
8 024 325 862
5 906 167 301

3 513 314 224

23 077 562 589
6 893 849 651

7 418 665 363
4 275 538 622
13 547 195 862
12 708 562 811
10 610 581 520

15 069 570 449

64 216 582 910
40 058 805 528

11 310 743 554
2 766 358 612
24 793 101 527
18 114 714 618
16 704 348 144

12 823 759 117

80 043 418 245
38 545 968 574

91 800 308 976
51 257 088 355
40 400 883 379

183 458 280 710

2013
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91 503 977 087
brak danych
(b.d.)
b.d.
91 386 801 257
76 198 617 263
15 188 183 994
117 175 830
b.d.
19 104 730 300

40 308 529 681
b.d.
b.d.
40 941 776 558
33 470 030 860
7 471 745 698
-633 246 877
b.d.
7 551 935 561

31 753 774 284
b.d.
b.d.
32 136 736 993
27 427 106 394
4 709 630 599
-382 962 709
b.d.
9 511 341 527

12 471 367 195
b.d.
b.d.
12 444 702 292
11 179 185 708
1 265 516 584
26 664 903
b.d.
1480 002 615

6 970 305 927
b.d.
b.d.
5 863 585 414
4 122 294 301
1 741 291 113
1 106 720 513
b.d.
561 450 597

Dochody ogółem

majątkowe
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe
Wynik
Dochody bieżące minus wydatki bieżące
Zadłużenie ogółem

Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe
Wynik
Dochody bieżące minus wydatki bieżące
Zadłużenie ogółem

Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe
Wynik
Dochody bieżące minus wydatki bieżące
Zadłużenie ogółem

Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe
Wynik
Dochody bieżące minus wydatki bieżące
Zadłużenie ogółem

Dochody ogółem
bieżące
majątkowe
Wydatki ogółem
bieżące
majątkowe
Wynik
Dochody bieżące minus wydatki bieżące
Zadłużenie ogółem

bieżące

2004

Treść

77
7 066 206 256
b.d.
b.d.
7 587 500 436
5 018 285 682
2 569 214 754
-521 294 180
b.d.
882 621 306

13 762 684 477
b.d.
b.d.
13 890 876 547
12 269 592 857
1 621 283 690
-128 192 070
b.d.
1 815 592 609

36 269 800 439
b.d.
b.d.
36 491 231 490
30 600 754 616
5 890 476 874
-221 431 051
b.d.
10 415 485 172

45 813 190 751
b.d.
b.d.
45 837 491 764
37 488 094 109
8 349 397 655
-24 301 013
b.d.
8 067 276 860

b.d.
103 807 100 237
85 376 727 264
18 430 372 973
-895 218 314
b.d.
21 180 975 947

b.d.

102 911 881 923

2005

9 485 847 201
b.d.
b.d.
10 028 070 587
6 386 484 883
3 641 585 704
-542 223 386
b.d.
1 573 979 059

14 844 238 436
b.d.
b.d.
15 593 030 278
13 309 867 717
2 283 162 561
-748 791 842
b.d.
2 492 693 798

40 985 861 219
b.d.
b.d.
41 237 449 530
33 038 457 791
8 198 991 739
-251 588 311
b.d.
11 296 200 347

51 724 275 323
b.d.
b.d.
53 179 645 575
42 346 003 039
10 833 642 536
-1 455 370 252
b.d.
9 586 248 666

b.d.
120 038 195 969
95 080 813 430
24 957 382 539
-2 997 973 790
b.d.
24 949 121 870

b.d.

117 040 222 179

2006
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130 987 248 935

11 610 587 440
11 581 738 774
129 113 085 417 145 182 636 278
102 046 610 312 113 260 244 947
27 066 475 105
31 922 391 331
2 267 117 587
-2 613 648 569
17 723 005 252
17 727 003 988
25 876 097 086
28 774 694104
Gminy
57 003 129 008
62 317 774 992
52 705 275 710
58 078 592 576
4 297 853 298
4 239 182 416
56 074 123 525
62 892 650 076
45 508 130 162
50 000 695 736
10 565 993 363
12 891 954 340
929 005 483
-574 875 084
7 197 145 548
8 077 896 840
9 958 558 377
10 821 046 164
Miasta na prawach powiatu
46 873 425 169
49 443 818 175
42 343 864 023
45 289 734 126
4 529 561 146
4 154 084 049
45 877 113 130
51 172 389 158
35 550 439 601
39 537 990 406
10 326 673 529
11 634 398 752
996 312 039
-1 728 570 983
6 793 424 422
5 751 743 720
11 258 690 371
12 775 288 120
Powiaty
16 154 756 389
18 147 199 647
14 938 167 311
16 592 900 460
1 216 589 078
1 554 299 187
16 069 643 130
18 114 864 584
13 962 497 135
15 493 279 049
2 107 145 995
2 621 585 535
85 113 259
32 335 063
975 670 176
1 099 621 411
2 639 528 820
2 888 909 209
Województwa
11 348 892 438
12 660 194 895
9 782 308 520
11 026 021 773
1 566 583 918
1 634 173 122
11 092 205 633
13 002 732 460
7 025 543 414
8 228 279 755
4 066 662 219
4 774 452 705
256 686 805
-342 537 565
2 756 765 106
2 797 742 018
2 019 319 518
2 289 450 611

119 769 615 564

2007
2008
Jednostki samorządu terytorialnego
131 380 203 004 142 568 987 709

19 548 310 230
12 413 231 876
7 135 078 354
20 468 689 843
10 509 700 334
9 958 989 509
-920 379 613
1 903 531 542
3 046 161 388

20 084 494 550
17 963 455 408
2 121 039 142
21 155 788 347
17 080 124 775
4 075 663 572
-1 071 293 797
883 330 633
3 907 312 368

50 327 507 469
46 269 194 727
4 058 312 742
56 201 085 749
43 287 494 925
12 913 590 824
-5 873 578 280
2 981 699 802
18 729 819 106

64 882 148 983
60 016 052 797
4 866 096 186
70 002 631 099
53 824 797 106
16 177 833 993
-5 120 482 116
6 191 255 691
14 611 051 424

18 180 526 424
167 828 195 038
124 702 117 140
43 126 077 898
-12 985 733 807
11 959 817 667
40 294 344 286

136 661 934 807

154 842 461 231

2009

14 104 017 368
10 615 826 920
3 488 190 448
15 245 026 612
9 302 406 880
5 942 619 732
-1 141 009 244
1 313 420 040
4 291 150 230

22 496 472 625
19 405 794 697
3 090 677 928
23 826 368 938
18 625 565 598
5 200 803 340
-1 329 896 313
780 229 099
5 435 586 559

53 885 584 314
48 338 920 986
5 546 663 328
58 954 148 491
45 836 320 677
13 117 827 814
-5 068 564 177
2 502 600 309
23 437 522 580

72 310 510 096
64 440 182 721
7 870 327 375
79 740 609 427
59 752 614 888
19 987 994 539
-7 430 099 331
4 687 567 833
21 929 612 460

19 995 859 079
177 766 153 469
133 516 908 043
44 249 245 426
-14 969 569 066
9 283 817 281
55 093 871 830

142 800 725 324

162 796 584 403

2010

15 067 097 945
11 238 825 810
3 828 272 135
16 338 628 783
9 726 370 260
6 612 258 523
-1 271 530 838
1 512 455 550
5 555 072 597

23 551 573 336
20 824 294 327
2 727 279 009
24 058 772 449
19 556 759 999
4 502 012 450
-507 199 113
1 267 534 328
6 136 855 135

56 859 777 578
51 230 895 567
5 628 882 011
61 510 474 880
48 443 326 684
13 067 148 196
-4 650 697 302
2 787 568 883
28 074 897 002

75 830 679 942
66 860 535 446
8 970 144 496
79 686 865 993
61 434 095 550
18 252 770 443
-3 856 186 051
5 426 439 896
25 989 643 653

21 154 577 651
181 594 742 105
139 160 552 493
42 434 189 612
-10 285 613 304
10 993 998 657
65 756 468 387

150 154 551 150

171 309 128 801

2011

15 236 090 790
11 529 285 561
3 706 805 229
15 760 512 614
9 808 067 557
5 952 445 057
-524 421 824
1 721 218 004
6 112 888 501

22 522 903 632
20 767 253 102
1 755 650 530
22 476 524 188
19 675 277 878
2 801 246 310
46 379 444
1 091 975 224
5 975 085 575

61 247 019 374
53 625 352 322
7 621 667 052
63 730 814 660
51 053 409 116
12 677 405 544
-2 483 795 286
2 571 943 206
29 578 688 547

78 407 477 050
70 546 647 284
7 860 829 766
78 491 419 546
64 306 037 215
14 185 382 331
-83 942 496
6 240 610 069
26 167 852 356

20 944 952 578
180 459 271 008
144 842 791 766
35 616 479 242
-3 045 780 162
11 625 746 502
67 834 514 978

156 468 538 268

177 413 490 846

2012

16 120 716 966
11 553 057 915
4 567 659 051
16 527 004 353
9 964 705 206
6 562 299 147
-406 287 387
1 588 352 709
6 625 076 597

23 077 562 589
21 318 376 783
1 759 185 806
22 916 546 050
20 062 433 390
2 854 112 660
161 016 539
1 255 943 393
5 877 615 610

64 216 582 910
56 686 555 854
7 530 027 056
64 952 560 452
52 534 500 684
12 418 059 768
-735 977 542
4 152 055 170
30 884 557 948

80 043 418 245
73 610 734 405
6 432 683 840
79 442 532 578
66 270 297 571
13 172 235 007
600 885 667
7 340 436 834
25 771 861 731

20 289 555 754
183 838 643 433
148 831 936 852
35 006 706 581
-380 362 723
14 336788 104
69 159 111 886

163 168 724 956

183 458 280 710

2013
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