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Dwie dekady 
sukcesów i porażek
20 lat samorządu to – poza oczywistymi sukcesami – dwie dekady wielu zmarnowanych 
szans i zaniechań polityków opcji i kolejnych ekip rządowych. Na szczęście 
z samorządem jak z gospodarką – robi swoje i radzi sobie nawet w kryzysie.      

Jolanta Koral

Rację miał prof. Jerzy Stępień, 
współtwórca reformy samorzą-
dowej i przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego Se-

natu I kadencji, gdy w dniu pierwszych 
wyborów samorządowych powiedział, że 
po głosowaniu obudzimy się w zupełnie 
innym kraju. Rzeczywiście, powyborczy 
poniedziałek 28 maja 1990 r. zastał nas 
w innej rzeczywistości: władza zdecentra-
lizowana, gminy obdarzone podmiotowoś-
cią prawną i własnymi pieniędzmi, tysiące 
ludzi w lokalnych, poddanych społecznej 
kontroli, władzach.

Efekty reformy samorządowej przero-
sły chyba nawet oczekiwania jej twórców, 
uruchamiając niezwykłe pokłady ludz-
kiej przedsiębiorczości – gminy zaczęły 
niewdzięczny proces odbudowy lokalnej 
gospodarki, sfery społecznej, własnej toż-
samości – jednym słowem zaczęła się bu-
dowa społeczeństwa obywatelskiego, co 
było równie ważnym celem tej reformy jak 
cele gospodarcze. Gminy inwestowały na 
potęgę – w wodociągi, kanalizację, oczysz-
czalnie ścieków, drogi. Na te inwestycje 
przez pierwsze dwie kadencje samorządy 
przeznaczyły około 20 proc. swoich nie-
bogatych budżetów (prof. Zyta Gilowska 
stwierdziła ongiś, że było to zakopywanie 
w ziemi tysięcy kilometrów rur, które nie 
mogły stać się „gadżetem” wyborczym, bo 
nie było ich widać).

Po pierwsze pieniądze
Od początku jednak samorządowcy mówili 
o zasadniczym braku reformy – nieodpo-
wiadającej ogromowi zadań, jakie stanę-
ły przed gminami, strukturze finansów 
publicznych. Koszty zadań gmin były nie-
doszacowane, a różnego rodzaju dotacje 

celowe, dzielone resortowo przeważały 
nad subwencjami i dochodami własnymi. 
Efektem tej strukturalnej wady były nie 
tylko rosnące z roku na rok kłopoty z fi-
nansowaniem wyznaczonych sobie przez 
samorządy zadań, ale także brak ich samo-
dzielności finansowej i zbyt duża zależność 
od administracji centralnej, od widzimisię 
biurokracji i ociężałości poszczególnych 
resortów. Nowe zadania, np. szkoły, przeka-
zywano bez dostatecznych środków finan-
sowych, a to skutkowało tym, że samorząd 
miał coraz mniej pieniędzy na inwestycje. 
Na argumenty kolejnych ekip, że państwo 
jest biedne, samorządy miały nieodmien-
ną odpowiedź (i ta odpowiedź jest nadal 
aktualna): odpowiadamy za infrastrukturę, 
która nie tylko służy lokalnym wspólno-
tom, ale też zapewnia prawidłowy rozwój 
gospodarki: zaopatrzenie w wodę, ścieki 
komunalne, dostawy ciepła, gospodarkę 
odpadami, transport zbiorowy, drogi. Pań-
stwo byłoby sprawniejsze i bogatsze, gdyby 
więcej zadań i pieniędzy pozostało w gestii 
samorządów – władze lokalne gospodarują 
oszczędniej, racjonalniej i wydajniej. Przy-
kład pierwszy z brzegu: rząd Waldemara 
Pawlaka zastopował przekazywanie gmi-
nom szkół, bo – jak argumentowali politycy 
PSL – „żona wójta nie będzie decydować, 
jak się w szkole uczy”. Problem gigantycz-
nego zadłużania się, ich niedoposażenia 
czy remontów, skończył się, gdy samorzą-
dy wreszcie, w 1994 r., je przejęły. Tylko 
w pierwszym roku gminy przeznaczyły 
na oświatę aż 3,4 mld zł (w przeliczeniu 
na dzisiejszy pieniądz), i to w sytuacji, gdy 
subwencja oświatowa w bardzo skromnym 
zakresie finansowała to nowe zadanie.

Zaniechaniem było wyłączenie spod 
samorządowego władztwa wielu instytucji 
administracji rządowej, takich jak chociaż-

by agencje rolne, które do dziś są finanso-
wym państwem w państwie i politycznym 
„terytorium” PSL. Jednak zaniechaniem 
najgorszym w skutkach było to, że reformie 
samorządowej nie towarzyszyła reforma fi-
nansów publicznych, której zresztą nie ma 
do dziś. Decentralizacji administracji nie 
wspiera decentralizacja finansów, z jasnym 
podziałem na źródła finansowania, zada-
nia, prawa i obowiązki samorządu i admi-
nistracji rządowej. Zamiast jasnej struktury 
samorządu mamy do czynienia z ciągłym 
majstrowaniem w przepisach, coroczną 
niepewnością budżetową i obawami, że 
w każdej chwili może spaść kolejny cios.

 

Wojna o granice  
i co z tego wynikło
Dokładnie takie same problemy ustrojowo-
finansowe towarzyszą drugiemu etapowi 
reformy w 1999 r. Wprowadzenie powiatów 
i rządowo-samorządowych województw 
miało dokończyć reformę administracji: 
powiaty miały realizować zdania, z który-
mi gminy, pozbawione takich instytucji, jak 
urzędy pracy, komendy policji, instytucje 
nadzoru budowlanego, szpitale czy inspek-
toraty ZUS, by sobie nie poradziły, a także 
przybliżyć urzędy do obywatela, by szyb-
ciej i łatwiej mógł załatwić swoje sprawy.

Nowe województwa z wybieranym 
w bezpośrednim głosowaniu sejmikiem 
miały stać się silnymi regionami – od-
powiednikami regionów europejskich – 
kształtującymi własną politykę regionalną, 
strategię gospodarczą, politykę zatrudnie-
nia, turystykę, warunki zrównoważonego 
rozwoju, konkurencyjność. W zamyśle 
reformatorów miało być 12–13 dużych 
silnych województw, ale stanowcze „nie” 
powiedzieli politycy SLD oraz PSL i w efek-
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cie parlamentarnych przepychanek mamy 
szesnastkę, czyli ni psa, ni wydrę, w tym ta-
kie karzełki, jak województwo opolskie czy 
lubuskie. Kompromisy polityczne w wojnie 
o województwa, ich finanse i kompetencje, 
działania administracji centralnej, by nie 
oddać za dużo ze swego władztwa sprawi-
ły, że ten etap reformy obciążony jest takimi 
samymi błędami strukturalnymi, jak pierw-
szy. Ekipie Jerzego Buzka należy oddać 
sprawiedliwość, że udało jej się tę wielką 
zmianę strukturalną przeprowadzić przez 
parlament, jednak wprowadzanie reformy 
w życie i merytoryczne jej obudowywanie 
popsuło dobre zamysły. Dziś nie warto już 
kruszyć kopii, czy powiaty są nam niezbęd-
ne do życia – wiadomo, że dostały za mało 
uprawnień i pieniędzy, by właściwie pełnić 
swoją rolę.

Finanse powiatów, a także województw, 
dzięki którym mogłyby prowadzić skutecz-
ną politykę regionalną, szczególnie ważną 
po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej, są w bardzo poważnym stopniu nie-
doszacowane, a zbyt duża część środków 
na rozwój regionalny pozostaje w dyspo-
zycji różnych resortów. Miejmy nadzieję, 
że skuteczną politykę regionalną umożliwi 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na 
lata 2010–2020, przygotowana w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego. Dokument 
ten regulowałby wszystkie sprawy dotyczą-
ce rozwoju regionalnego oraz dawał więcej 
możliwości decyzyjnych i finansowych 
w ręce samorządu województwa.

Jak zwykle za mało...
Kłopoty finansowe samorządu praktycznie 
nie zmieniły się od pierwszych wyborów. 
Zgodnie z art. 168 Konstytucji i zapisami 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorial-
nego, jednostki samorządu powinny mieć 
realne władztwo podatkowe, w granicach 
określonych w ustawach. Tymczasem trud-
no mówić o władztwie przy niewielkim 
udziale gmin, powiatów i województw 
w podatkach dochodowych od osób fizycz-
nych i prawnych. Wysokość udziału we 
wpływach z PIT od podatników zamieszka-
łych na obszarze gminy wynosi 39,3 proc., 
w CIT – 6,71 proc., w przypadku powiatu jest 
to odpowiednio 10,25 proc. i 1,4 proc., na-
tomiast województw – 1,6 proc. i 15,9 proc. 
Dochody gmin z PIT i CIT zależą oczywi-
ście od kondycji całej gospodarki, liczby 
płatników i ich zarobków (taka konstruk-
cja oznacza, że najwięcej zyskują na tym 
miasta, najbardziej tracą gminy wiejskie, 
których mieszkańcy na ogół tego podatku 
nie płacą), ale także – od wszelkich zmian 
w ustawach podatkowych. Przykład? 
Wprowadzenie ulgi na dzieci oraz wpro-

wadzenie dwustopniowej skali podatkowej 
będzie skutkować tym, że do samorządów 
może wpłynąć w ciągu najbliższych lat kil-
ka miliardów złotych mniej (jak oszacowa-
ło Ministerstwo Finansów tylko w I kwar-
tale 2009 r., samorząd stracił z tego tytułu 
aż 10 proc.).

Jak wyliczył resort, w ubiegłym roku do-
chody jednostek samorządu zwiększyły się 
w sumie o blisko 7 proc., ale za to wydatki 
aż o blisko 17 proc., co dobrze oddaje skalę 
problemów, z którymi dziś samorządy mu-
szą się mierzyć.

Nie bez przyczyny samorządy od lat do-
magają się udziału w prorozwojowym po-
datku VAT oraz zwolnienia z tego podatku 
inwestycji publicznych – na takim rozwią-
zaniu skorzystałyby przede wszystkim gmi-
ny wiejskie, którym najtrudniej jest gonić 
cywilizacyjnie bogatsze miasta. Zwiększe-
nie udziału samorządów w PIT, CIT oraz 
udział w VAT zapowiada wprawdzie ekipa 
Donalda Tuska, ale raczej wątpliwe, by pro-
jekt został przyjęty w tej kadencji Sejmu.

– Gminom przybyło wielu zadań i cię-
żarów, które są często skutkiem nie do koń-
ca przemyślanych reform, a nie przybywa 
pieniędzy z budżetu państwa – ocenia Mi-
rosław Lech, wójt podlaskiego Korycina. 
– Co minister i co rząd, to te same proble-
my, choć ta ekipa jest zdecydowanie bar-
dziej prosamorządowa od innych. Nawet 
sensowne reformy mają dla samorządów 
– szczególnie wiejskich, bardzo poważne 
skutki finansowe. Przykład? Na samorządy 
spadł cały ciężar reformy oświaty i utwo-
rzenia gimnazjów (do tego reforma nie 
ograniczyła przywilejów nauczycieli wy-
nikających z Karty Nauczyciela). Nowych 
zadań nie uwzględniała subwencja oświa-
towa, skutkiem czego nie pokrywała nawet 
w 50 proc. bieżących wydatków, budowy 
infrastruktury czy lokum dla gimnazjów.

To nie koniec samorządowych kłopo-
tów z oświatą – w tym roku gminy boleśnie 
odczują skutki kolejnych reformatorskich 
pomysłów: ponieważ wycofano się z obo-
wiązku posyłania 6-latków do szkoły, zada-
nie „przygarnięcia” dzieci, których rodzice 
wolą, by zaczęły naukę później, spada na 
przedszkola. A do tego znowelizowana 
ustawa oświatowa nakazuje, by każdy 
pięciolatek miał prawo do przedszkola. 
Skutek? W wielu – zwłaszcza wiejskich 
przedszkolach – zabraknie miejsc i dla star-
szych, i dla młodszych dzieci. Obowiązek 
tworzenia nowych miejsc w przedszkolach 
i zwiększania liczby personelu, jaki czeka 
samorządy, nie znalazł w rządzie wsparcia 
finansowego. A to jeszcze bardziej napnie 
ich budżety – wydatki na oświatę już zaj-
mują często ponad 50 proc. budżetu gminy. 
Wprawdzie resort oświaty mówi, że będą 

pieniądze na przedszkola, ale to obecnie 
tylko obietnica.

Kolejny przykład: zwrot akcyzy na pali-
wo rolnicze – gminy dostają obecnie 2 proc. 
zwracanej rolnikom kwoty, tymczasem jak 
wyliczają samorządowcy, gdyby policzyć 
koszty obsługi tego zadania – powinno to 
być 6 proc.

Dokończyć reformę
Tak więc w swoją trzecią dekadę samorząd 
wchodzi z ciągle tymi samymi problemami: 
wzrastającym z roku na rok zadłużeniem 
(w ubiegłym roku wydatki gmin, powiatów 
i województw przekroczyły dochody aż 
o ok. 25 mld zł) i zwiększającym się zakre-
sem zadań.

Mimo tych kłopotów samorządy prze-
znaczyły na ubiegłoroczne inwestycje po-
nad 55 mld zł, co pokazuje, że jest z nimi 
jak z polską gospodarką – radzą sobie na-
wet w kryzysie i politycy nie są im w stanie 
w tym przeszkodzić. Ponadto samorząd ma 
do dyspozycji do 2013 r. aż 67 mld euro 
(coraz lepiej uczy się wykorzystywać środ-
ki unijne), co pokazuje skalę wpływu lokal-
nych inwestycji na spowolnioną kryzysem 
polską gospodarkę. Fundusze unijne to na 
szczęście lekarstwo na malejące z roku na 
rok wsparcie finansowe państwa. Samo-
rządy coraz lepiej także wykorzystują takie 
instrumenty finansowe, jak obligacje komu-
nalne (w ubiegłym roku ich wartość wynio-
sła około pół mld zł), dzięki którym mogą 
zdobywać środki na inwestycje, coraz częś-
ciej korzystają też z kredytów bankowych.

Konieczne jest dokończenie reformy sa-
morządowej: chociażby przeprowadzenie 
postulowanej od dawna przez samorzą-
dowców zmiany ustroju powiatów – m.in. 
bezpośrednie wybory starosty i automa-
tyczne wchodzenie wójtów i burmistrzów 
do rady powiatu. Umożliwiłoby to lepszą 
współpracę między gminami i powiatami 
oraz skuteczniejsze włączenie powiatów 
w lokalny rozwój, a także wymusiłoby 
większą odpowiedzialność władz powiatu 
wobec lokalnych społeczności.

Oczywiście samorząd nie jest wolny od 
grzechów, dotykających polskie życie pub-
liczne. Niewątpliwie jednak reforma samo-
rządowa wykształciła grupę nowoczesnych 
lokalnych liderów, potrafiących zarazić 
ludzi aktywnością i sprawić, że lokalne 
ośrodki stają się miejscem, gdzie żyje się 
dobrze i sensownie.

Jedno jest pewne: dziś, gdy porówna 
się efekty innych strukturalnych reform 
– emerytalnej, zdrowia czy edukacji, nikt 
nie może powiedzieć, że reforma samorzą-
dowa, mimo zmarnowanych szans, się nie 
udała. 










