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Samorząd gminny a jakość życia społeczności lokalnej

Streszczenie

Jakość życia, jako kategoria złożona i trudna do zdefiniowania, stanowi przed-
miot badań wielu dyscyplin naukowych. Ma także wymiar praktyczny, ponieważ 
jest przedmiotem zainteresowania w życiu codziennym mieszkańców danej spo-
łeczności, jak również odnosi się do punktu widzenia całej społeczności lokalnej. 
Wysoka jakość życia, jako nadrzędny cel strategii rozwoju, powinna być efektem 
prowadzenia polityki rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Równocze-
śnie powinna być szczególnie ukierunkowana na porozumienie władz gminnych 
z mieszkańcami, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, ze względu na fakt 
funkcjonowania gminy na najniższym szczeblu władzy. Celem artykułu jest okre-
ślenie, jakie działania powinny podejmować gminy dla stworzenia godnych warun-
ków życia jej mieszkańców. Artykuł opracowano na podstawie dostępnej literatury 
przedmiotu, a wyniki analizy wskazują, że gminy podejmują działania, które mogą 
wpłynąć na podwyższanie jakości życia jej mieszkańców. Pozytywna ocena jakości 
życia to złożona wypadkowa wielu czynników, w tym czynników behawioralnych 
społeczeństwa oddziaływujących na ogólną ocenę. 

Słowa kluczowe: gmina, jakość życia, rozwój lokalny, rozwój regionu, społecz-
ność lokalna.
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Wstęp

Jakość życia w regionie to pojęcie istotne i determinowane przez wiele czynników, zna-
ne od setek lat i kształtowane na podstawie różnych doktryn ekonomicznych. Wysoka ja-
kość życia jest celem nadrzędnym zrównoważonej polityki rozwoju państwa na wszystkich 
szczeblach zarządzania − krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Istotne znaczenie nabiera 
na szczeblu powiatu oraz gminy, ze względu na fakt, iż jakość życia określana jest przez 
postrzeganie najbliższego, lokalnego otoczenia i uogólniana na skalę krajową. Na regional-
nych władzach spoczywa zatem odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie lokalnej 
społeczności, wykorzystanie wszystkich możliwych potencjałów regionu, by zaspokoić po-
trzeby mieszkańców, jak również prowadzić do stabilnego rozwoju regionu na wielu płasz-
czyznach. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie konsultacji społecznych oraz 
winny być planowane w odpowiednio długim horyzoncie czasowym. Władze wykorzystują 
do tego narzędzie w postaci długookresowej strategii rozwoju, które odpowiednio opra-
cowane, wdrożone i monitorowane w danym okresie powinno wpłynąć w sposób bezpo-
średni i pośredni na jakość życia mieszkańców i ich otoczenie (Kusterka-Jefmańska 2010; 
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Kusterka-Jefmańska 2012). Analiza aktów prawnych wskazuje, iż nie tylko Konstytucja RP 
w art. 5 stanowi o zrównoważonym rozwoju, ale również na poziomie Unii Europejskiej 
jest to nadrzędny priorytet do wdrożenia i realizowania zawarty w strategii unijnej Europa 
2020. Jest skoncentrowana na trzech priorytetach: wzrost inteligentny oparty na wiedzy i in-
nowacji, wzrost zrównoważony skupiający się na ochronie środowiska i wspieraniu ekologii 
oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wraz z tworzeniem nowych miejsc pracy, 
podnoszeniem kwalifikacji oraz modernizacją systemów opieki społecznej (Piontek 2000).

W artykule zdefiniowano kluczowe pojęcia, wskazano źródła rozpoczęcia rozważań 
w kwestii jakości życia oraz roli władz w kreowaniu rozwoju lokalnego. Scharakteryzowano 
aktualne narzędzia stosowane przez gminy i zakres możliwości działań, które mogą zasto-
sować. 

Pojęcie jakości życia

Jakość życia jest to pojęcie interdyscyplinarne, rozważane w wielu dziedzinach i dyscy-
plinach naukowych. T. Borys (2008) proponuje następującą klasyfikację według:
1. kryterium oceny jakości życia;
2. kryterium zakresu i ilości aspektów jakości życia;
3. kryterium obiektywności pomiaru jakości życia;
4. kryterium ilości obiektów, których jakość życia dotyczy;
5. kryterium bezpośredniości powiązania badań z rzeczywistą jakością życia;
6. kryterium ujawnienia w jakości życia systemu wartości.

Kryterium pierwsze dzieli jakość życia na ocenianą, którą można wartościować oraz na 
opisową, której wartościowanie jest niemożliwe. Dąży do uzyskania odpowiedzi na pytania 
o ocenę jakości życia.

Punkt drugi dokonuje podziału na globalną i ograniczoną jakość życia. Ujęcie globalne 
to fizyczność, psychika i duchowość, zaś ujęcie ograniczone to obserwacja i ocenianie jed-
nej dziedziny życia, na przykład konsumpcji.

Klasyfikacja trzecia pozwala wyodrębnić obiektywną i subiektywną jakość życia. Jest 
to ocena otoczenia zestawiona z postrzeganiem jej przez społeczeństwo (Rutkowski 1998). 
Prócz sfery materialnej dochodzi również środowisko społeczne, naturalne, poczucie bez-
pieczeństwa, zdrowie i wiele innych. Poprawa któregokolwiek z tych czynników nie ko-
niecznie przekłada się na zwiększenie zadowolenia wśród społeczeństwa, ze względu na 
fakt, iż jest to subiektywne poczucie, na które wpływają też inne składowe, takie jak na 
przykład poczucie pokrzywdzenia społecznego (Borys 2002). Subiektywny wymiar jakości 
życia jest więc indywidualną oceną, zależną od czynników niepowtarzalnych dla każdego 
człowieka (Rutkowski 1987).

Kryterium czwarte wyodrębnia podział na jakość życia w dwóch aspektach − indywi-
dualnym i zbiorowym. Po subiektywnej i obiektywnej ocenie jednostki, określa się, przy 
użyciu uogólnień, jakość życia zbiorową (Borys 2008).
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Kolejne kryterium bezpośredniej i pośredniej jakości życia powstało ze względu na me-
tody badawcze. Metoda pośrednia polega na obserwacji jakości życia ogółu społeczeństwa 
przez statystki, zaś metoda bezpośrednia odnosi się na przykład do informacji uzyskanych 
bezpośrednio od ankietowanych w trakcie badań (Borys 2008).

Ostatnie kryterium, tzw. aksjologiczne, wyróżnia przynależność jakości życia do czło-
wieka oraz przynależność jakości życia do obiektów innych jak człowiek (Borys 2008).

Istota rozwoju lokalnego

Rozwój to długookresowy i wielokierunkowy proces zmian kogoś lub czegoś. Może też 
być formą przejścia ze stanów prostych do złożonych i tym samym bardziej doskonalszych. 
Tak interpretowane pojęcie rozwoju wiąże się ściśle z pojęciem postępu. Dla pełnego zro-
zumienia tego pojęcia kluczowe znaczenie mają słowa bliskoznaczne: proces, zmiana, ewo-
lucja, restrukturyzacja, przekształcanie, przeobrażanie (Siemiński 1994). Należy zauważyć, 
iż procesy rozwojowe są ściśle związane z określoną przestrzenią geograficzną. Przestrzeń 
wpływa istotnie na kształtowanie charakteru, skali i dynamiki rozwoju. W tym sensie można 
mówić o rozwoju w skali światowej, kontynentalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej (Goleń, 
Ziółkowski 2006).

U schyłku XIX oraz w XX wieku, oprócz procesów globalnych, uwidacznia się potrze-
ba gruntownego kształtowania zbiorowości lokalnych (Pająk 2006). Lokalizm, jako zjawi-
sko społeczne, istniało od dawna, lecz w Europie od lat 70. XX wieku zaczyna funkcjo-
nować jako swoista ideologia życia społeczno-gospodarczego. Przykładem jest utworzenie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 1975 roku za sprawą EWG (Giełżyński 
1988). 

Tworzenie lokalizmu przy zastosowaniu struktur samorządowych jest zasadne, ponieważ 
pojawiają się tu następujące właściwości:
 - występowanie struktur jednostek samorządu terytorialnego będące władzą lokalną i jed-

nocześnie administracją lokalną;
 - silna więź społeczna, będąca efektem zamieszkania tego samego, małego terytorium 

przez małą liczbę mieszkańców, budujących wzajemne relacje, cele, dążenia i realizują-
cych własne plany i pomysły; 

 - skupianie się na problemach warunków życia funkcjonowania danych gospodarstw do-
mowych, zaspokajania ich potrzeb oraz estetyki otoczenia gospodarstw;

 - dominowanie funkcji mieszkaniowej oraz kontrolowanie przemieszczeń ludności; 
 - wyższy poziom realizacji działań sfery społeczno-gospodarczej;
 - dwupoziomowość realizacji celów, uwzględniająca poziom lokalny i ponadlokalny;
 - powstanie czynników pobudzających do rozwoju lokalnego i ożywienia gospodarki 

(Parysek 1997). 
W Polsce lokalizm był przede wszystkim skutkiem nadmiernego centralizmu politycz-

nego i gospodarczego (Pająk 2006). Potrzeby i preferencje mieszkańców są jednym z pod-
stawowych motywów rozwoju społeczno-gospodarczego. Ogólnie dotyczą one środowiska 
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życia otaczającego mieszkańców, grupy ludzi, rodzin, pojedynczych jednostek osobowych, 
na które składają się stosunki międzyludzkie, warunki mieszkaniowe, pracy, zasoby środo-
wiska naturalnego i kultury (Regulski 1986). 

Omawiając strategię rozwoju, należy zwrócić uwagę na Długookresową Strategię 
Rozwoju Kraju: Polska 2030. Obecnie jest to najważniejszy dokument rządowy mówią-
cy o strategii rozwoju państwa oraz wskazujący na zadania mające poprawić jakość ży-
cia Polaków. DSRK to dokument strategiczny określający wizję i kierunki rozwoju kra-
ju w perspektywie długookresowej do 2030 roku. Wraz z Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, stanowi ramę nowego porządku strategicznego w perspektywie 
czasowej do 2030 roku Uzupełnieniem jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 
9 strategii horyzontalnych (do 2020 roku). Koncepcja DSRK oparta jest na przedstawieniu 
najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić 
rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030 roku, którego celem będzie popra-
wa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia moder-
nizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, 
jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyza-
cją. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, 
w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków roz-
wojowych. Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem fila-
rom zadaniowym: innowacyjności (modernizacji), terytorialnie zrównoważonego rozwoju 
(dyfuzji), a także efektywności (Portal Innowacji 2016). Dokument odnosi się do komplek-
sowego rozumienia jakości życia jako dobrostanu w różnych obszarach życia ważnych dla 
populacji w różnym wieku. 

Biorąc pod uwagę rozważania na temat rozwoju lokalnego zawarte w artykule, zrówno-
ważony rozwój lokalny powinien dokonywać się w sześciu sferach: społecznej, kulturowej, 
gospodarczej, przestrzennej, ekologicznej (Pająk 2006), cyfrowej (Portal Innowacji 2016).

Powyższy kierunek działań pozwala przenieść teorię dotyczącą rozwoju lokalnego, ja-
kości życia na grunt praktyczny i odnieść się do konkretnych działań, jakie powinny być 
realizowane przez samorząd gminny. 

Rola samorządu gminnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego 
i jakości życia mieszkańców

Rola samorządu i jego przyszłość zależą od wielu czynników, można analizować dotych-
czasowe rezultaty, oceniać poszczególne wykonanie zadań, analizować szanse i zagrożenia. 
Pełna ocena wymaga spojrzenia na kilka płaszczyzn. 

Najważniejszą z nich są mieszkańcy i ich zaangażowanie w sprawowanie władzy, okre-
ślenie czy sami chcą decydować o swoich sprawach. Samorząd powinien być świadomy 
i odpowiedzialny. Przez odpowiedni wybór członków rady gminy udaje się uzyskać czę-
ściową gwarancję spełnienia oczekiwań mieszkańców oraz możliwość aktywnego uczest-
niczenia w doborze sektorów do stworzenia, poprawy lub rozwoju. Władze samorządowe 
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zobowiązane są do dbania o interesy społeczeństwa w ich wspólnym imieniu. Organy gmi-
ny są zobowiązane działać w sposób jawny i na bieżąco informować o swoich działaniach 
(Rejman 2007). 

Samorząd gminny jest więc elementem sterującym w systemie lokalnym. Powinien sty-
mulować rozwój gospodarczy, zagospodarowywać przestrzenią, chronić środowisko, a więc 
pełnić dwie podstawowe funkcje:
1. regulacyjną − przeciwdziałać konfliktom i sprzecznością pomiędzy różnymi grupami 

społecznymi, eliminować bariery społeczne, rozwojowe i ograniczać ich negatywne 
skutki;

2. stymulującą − pobudzać procesy rozwojowe w gminie, poprawiać gospodarkę (Goleń, 
Ziółkowski 2006).

Podstawowym zadaniem gmin powinno być tworzenie możliwie jak najlepszego środo-
wiska do życia dla mieszkańców gminy, czyli tworzenie jak najlepszych zalet użytkowych 
dla warunków zamieszkania, pracy, obsługi, środowiska naturalnego (Parysek 1997). 

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
samorządy gminne zobowiązane zostały do prowadzenia polityki rozwoju w wymiarze lo-
kalnym. Ustawodawca definiuje politykę rozwoju, jako „zespół wzajemnie powiązanych 
działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia 
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regio-
nalnej lub lokalnej” (Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2006).

Zasadność wypełniania tych funkcji wynika również z faktu, iż gmina jest gospoda-
rzem na swoim terenie i z pomocą mieszkańców ma w odpowiedni sposób nim zarządzać. 
Gospodarz ten wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

Należy podkreślić, że rozwój gminy zależy również od rozmiarów bezrobocia i wielko-
ści dochodów ludności oraz wielkości dochodów gminy z podatków lokalnych i z udziału 
w podatkach stanowiących dochód państwa (Goleń, Ziółkowski 2006). Samorząd gminny 
wykonuje w ramach swoich kompetencji zadania własne i zlecone. Zadania własne powinny 
stanowić trzon odzwierciedlający istotę działania samorządu. Zadania wykonuje we wła-
snym imieniu i na własną odpowiedzialność, oczywiście w zakresie określonym przez usta-
wy. Zadania zlecone zaś wykonywane są z zakresu administracji rządowej i są finansowane 
ze środków specjalnie na ten cel przeznaczonych przez państwo, są to na przykład zadania 
z zakresu organizacji wyborów (Borodo 2006). Środki na realizację zadań, szczególnie zle-
conych, muszą być wcześniej zapewnione, a środki pozyskane na przykład z funduszy unij-
nych powinno się traktować, jako źródło środków komplementarnych, a nie podstawowych 
(Rejman 2007). 

Art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, że gmina może 
tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocni-
czą może być również położone na terenie gminy miasto (Ustawa o samorządzie gminnym, 
art. 5.1.). W związku z tym gminy mogą lepiej docierać do potrzeb mieszkańców. Jednostki 
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pomocnicze nie posiadają własnego budżetu, ale stanowią nieodzowną część przy tworzeniu 
budżetu gminy (Borodo 2006).

Gminy na mocy ustaw mogą wykonywać zadania z różnych obszarów, mają do tego 
celu przeznaczone środki pieniężne, oraz mogą je pozyskiwać dzięki podatkom i opłatom. 
Należy jednak zauważyć, iż nie wszystkie oczekiwania są realizowane natychmiast, niektóre 
są rozkładane w czasie lub wstrzymywane przez niezależne czynniki. Gmina nie tylko reali-
zuje zadania podstawowe, ale stara się wspierać inicjatywy społeczne, takie jak na przykład 
budowy osiedlowych placów zabaw dla dzieci. Gmina jest pierwszym ogniwem w procesie 
rozwoju całego kraju i stanowi silne połączenie między społeczeństwem a państwem. 

Podsumowanie

Należy zauważyć następujące prawidłowości:
 - koncepcja jakości życia kształtowała się od starożytności, a aktualny kształt pojęć to 

wynik zmian ustrojowych i społecznych; 
 - samorząd gminny wykonuje zadania własne i zlecone;
 - działania te znajdują odniesienie do teorii ekonomii;
 - gminy są pierwszym ogniwem kontaktu w przekazywaniu oczekiwań jednostki wobec 

państwa; 
 - władze gmin prowadzą konsultacje społeczne z mieszkańcami;
 - przez działania samorządu gminnego należy dążyć do zaspokajania potrzeb społeczeń-

stwa; 
 - prawidłowe rozpoznawanie potrzeb może mieć istotny wpływ na rozwój lokalny; 
 - gminy wykonują zadania z zakresu rynku mieszkaniowego, udostępniania pracy i stwa-

rzania godnych warunków pracy, usług społecznych, dostępu do opieki zdrowotnej, 
ochrony środowiska przyrodniczego oraz cyfryzacji społeczeństwa; 

 - całość działań składa się na strategię rozwoju, ku poprawie warunków życia jego miesz-
kańców;

 - strategia ujęta jest w dwóch dokumentach: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 
oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju;

 - rozwój lokalny zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak na przykład stopa 
bezrobocia; 

 - czynniki te również mogą wpływać na odczucie i określenie poziomu jakości życia przez 
społeczeństwo. 
Aby samorząd funkcjonował na rzecz swych mieszkańców, musi nieustannie konsulto-

wać się z nimi, rozpatrywać pomysły, tworzyć silną więź porozumienia. Decyzje na każdym 
etapie powinny być poddawane konsultacjom społecznym. Zauważyć należy, że gminy dzię-
ki poborom podatków mogą przekazywać je lokalnej społeczności − na przykład podatek 
od środków transportu trafia na utrzymanie dróg i budowę kolejnych; opłata targowa przy-
czynia się do utrzymania ładu i porządku na terenie targowisk. Przykłady te można mnożyć, 
wskazując na symbiozę między gminą a jej mieszkańcami. Porozumienie jest najistotniej-
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szym czynnikiem w drodze zwiększania jakości życia, a środki, które posiadają gminy po-
magają w jego realizacji. Działania gmin likwidują również zakłócenia w przekazie potrzeb 
od społeczeństwa do władz państwowych, gdyż swoje roszczenia można kierować bezpo-
średnio do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i w związku z tym władze gminne mogą 
szybciej zareagować i wdrożyć zmiany, aniżeli państwo miałoby samodzielnie reagować na 
każde roszczenie lub prośbę swoich mieszkańców.
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Municipal Self-Government and the Quality of Life of the Local 
Community

Summary

The quality of life as a complex and difficult to define category is a subject of 
many academic disciplines. In practical terms, it is also a matter of interest for a sin-
gle resident of a community as well as the entire local community. A high quality 
of life as a primary objective should be the end result of a development policy at all 
levels of management. Simultaneously it should be aimed at the agreement between 
the local municipal authorities and the residents, with the application of available 
tools, due to the fact that the municipality functions as the lowest authority. The aim 
of this article is to determine what actions should be taken by the municipality to 
create the acceptable living conditions for its residents. The article was elaborated 
on the basis of the available literature and the results of analyses indicate that the 
municipal authorities are taking actions which can influence improvement of the 
local community living conditions. The positive evaluation of the quality of life is 
a result of many factors, including behavioural factors of the society, which affect 
the general assessment.

Key words: municipality, quality of life, local development, regional development, 
local community.

JEL codes: B12, B20, E12

Гминное самоуправление и качество жизни местного общества

Резюме

Качество жизни, будучи сложной и трудной для определения категорией, 
представляет собой предмет изучения многих научных дисциплин. Ему при-
суще также практическое измерение, поскольку оно является предметом за-
интересованности в повседневной жизни членов данного общества, а также 
относится к точке зрения всего местного общества. Высокое качество жизни, 
как основная цель стратегии развития, должно быть эффектом осуществления 
политики развития на всех уровнях управления. Заодно оно должно тоже быть 
особо направлено на договоренность гминных органов власти с жителями,  
с использованием доступных инструментов, имея в виду факт функциониро-
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вания гмины на самом низком уровне власти. Цель статьи – определить, какие 
меры должны принимать гмины для создания надлежащих условий жизни ее 
жителей. Статья разработана на основе доступной литературы по предмету,  
а результаты указывают, что гмины принимают меры, которые могут повлиять 
на повышение качества жизни ее жителей. Положительная оценка качества 
жизни – сложный результат многих факторов, в том числе бихевиоральных 
факторов населения, влияющих на общую оценку. 

Ключевые слова: гмина, качество жизни, локальное развитие, развитие реги-
она, локальное общество.
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