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Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie
samorządowej jako narzĊdzie racjonalizacji wydatków
publicznych – przegląd podstawowych obszarów
Strategic management in local government
as a tool for rationalizing public expenditure
– a review of basic areas
W artykule tym autorka przedstawiaáa wybrane elementy koncepcji nowego publicznego
zarządzania wraz moĪliwoĞciami zastosowania postulatów z niej wynikających w zarządzaniu
podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu
terytorialnego jest specyficzną organizacją wyodrĊbnioną z otocznia i jednoczeĞnie powiązana z nim
poprzez sferĊ gospodarczą, spoáeczną, przestrzenną, ekologiczną oraz kulturową. WyposaĪona
zostaáa w konstytucyjnie chronioną samodzielnoĞü dziaáania bĊdąc jednoczeĞnie elementarną czĊĞcią
powiatu, województwa i paĔstwa, w związku z tym w swoim przedsiĊwziĊciach zobowiązana jest
uwzglĊdniaü obok interesu spoáecznoĞci lokalnej takĪe interes caáego kraju i ogóáu spoáeczeĔstwa.
Celem istnienia lokalnej wspólnoty samorządowej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkaĔców i przez to tworzenie odpowiedniego Ğrodowiska Īycia dla lokalnej ludnoĞci. Poprawa
warunków Īycia mieszkaĔców gminy nastĊpuje w wyniku stwarzania najlepszych moĪliwoĞci dla
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci oraz dostarczaniu o odpowiedniej jakoĞci puli usáug publicznych.
Problem tej jest szczególnie istotny przy ograniczonych moĪliwoĞciach nakáadania nowych danin
publicznych i jednoczesnym wzroĞcie wydatków budĪetowych.

Wprowadzenie
JakoĞü Īycia lokalnej spoáecznoĞci zaleĪy miĊdzy innymi od racjonalnego
ksztaátowania, zagospodarowania i uĪytkowania przestrzeni a takĪe ochrony zasobów
Ğrodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Realizowanie powierzonych
zadaĔ i tym samym podnoszenie poziomu Īycia mieszkaĔców wymaga niejednokrotnie
podejmowania dziaáaĔ dáugookresowych wykraczających poza jedną kadencjĊ wáadz
samorządowych. Decyzje administracyjne i finansowe podejmowane przez decydentów
lokalnej wspólnoty powinny opieraü siĊ na rzetelnych informacjach oraz umiejĊtnym
wykorzystywaniu nowoczesnych metod kierowania organizacją. Wykonywanie zadaĔ
publicznych nie moĪe wynikaü z rocznych czy kadencyjnych planów dziaáania lecz ze
spójnych i kompleksowych ustaleĔ dáugookresowych. W związku ze szczególnym
charakterem realizowanych zadaĔ oraz z szans i zagroĪeĔ wynikających ze
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specyficznego otoczenia gminy, skuteczne kierowanie lokalną wspólnotą samorządową
moĪliwe jest poprzez wprowadzenie zarządzania strategicznego1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna dla swoich potrzeb dostosowuje teoriĊ i praktyczne
zastosowanie zarządzania strategicznego z sektora publicznego, podobnie jak
w przypadku budĪetu zadaniowego. Zarządzanie strategiczne jest procesem identyfikacji
i reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu aby je wyprzedziü lub wywoáaü przy
pomocy dostĊpnych zasobów przez organizacjĊ dla osiągniĊcia przyjĊtych
dáugookresowych celów rozwojowych i zapewniü przetrwanie jednostce. Opiera siĊ ono
na podejĞciu i myĞleniu interdyscyplinarnym, które charakteryzuje siĊ oryginalnoĞcią,
innowacyjnoĞcią i kreatywnoĞcią tworzenia czegoĞ nowego, co zapewni wiĊkszą
efektywnoĞü i konkurencyjnoĞü organizacji w przyszáoĞci. JednoczeĞnie zarządzanie
strategiczne wymaga racjonalnej selekcji priorytetów dziaáania dáugookresowego aby
osiągnąü przyjĊte przez lokalną wspólnotĊ samorządową najwaĪniejsze cele2. Dziaáania
te powinny byü zaprojektowane w sposób umoĪliwiający racjonalne wykorzystanie
Ğrodków publicznych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji narastającego zadáuĪenia
instytucji samorządowych. Szczegóáowe dane dotyczące tego zjawiska zaprezentowano
w Tabeli 1.
Tabela 1. Deficyt sektora instytucji samorządowych w latach 2007 – 2010 (w mln zá)
Wyszczególnie
Lata
nie
2007
% PKB
2008
% PKB
2009
% PKB
Produkt
1 176 7
1 275 4
1 343 3
krajowy brutto
x
x
x
37
32
66
(PKB)
Deficyt sektora
instytucji
- 22
rządowych
i
- 1,9
- 48 890
- 3,7
- 98 721
- 7,3
112
samorządowyc
h
Deficyt
podsektora
instytucji
510
0,0
- 2 298
-0,2
- 14 032
-1,0
samorządowyc
h na szczeblu
lokalnym

2010

% PKB

1 415
362

x

- 81 992

- 7,8

-17 082

-1,2

ħródáo: Komunikat dotyczący deficytu i dáugu sektora instytucji rządowych
i samorządowych w 2010 r., Gáówny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków
Narodowych, Notatka informacyjna, Wyniki badaĔ, Warszawa, 21.10.2011 r.
Przygotowanie dokumentów planistycznych to przede wszystkim w pierwszym
etapie, koszty sporządzenia i graficznego opracowania zaáoĪeĔ planów
zagospodarowania przestrzennego obszaru. Kolejnymi kosztami, są wydatki na
1

Zalewski A., (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoáa Gáówna
Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 79.
2
DĊbicka A. J., Sprawne paĔstwo, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 210.
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sporządzenie operatów szacunkowych, które okreĞlają wzrost wartoĞci nieruchomoĞci po
uchwaleniu planów miejscowych. Są one niezbĊdne przy nakáadaniu opáat
planistycznych3. Jednak w dáuĪszej perspektywie czasowej i finansowej pozwolą one
skutecznie zarządzaü przestrzenią i Ğrodkami zgromadzonymi w budĪecie.
Zarządzanie strategiczne w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego to
proces formuáowania siĊ zintegrowanych, perspektywicznych i scenariuszowych planów
a nastĊpnie wprowadzanie tej koncepcji myĞlowej, która zapewnia gminie przetrwanie,
wzrost jej konkurencyjnoĞci i odpowiednie Ğrodowisko Īycia mieszkaĔców poprzez
wybrane dziaáania w sferze ekologicznej, gospodarczej, kulturowej i przestrzennej.
JednoczeĞnie wdraĪana wizja przyszáoĞci podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego musi uwzglĊdniaü zmiany zachodzące w jej otoczeniu i zapewniaü jej
niepowtarzalny charakter4.
Twórcy przywróconego w latach dziewiĊüdziesiątych samorządu terytorialnego
dostrzegali zalety i moĪliwoĞci wynikające z wprowadzenia zarządzania strategicznego
w gminie. Dlatego niektóre przepisy prawa odnoszące siĊ do samorządu terytorialnego
zobowiązują gminĊ do uchwalania obligatoryjnych planów strategicznych, inne zaĞ
umoĪliwiają lokalnej wspólnocie samorządowej opracowywanie na wáasne potrzeby
strategii rozwoju spoáeczno-gospodarczego.
Podstawowymi narzĊdziami zarządzania strategicznego w gminie są:
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletni plan inwestycyjny, wieloletnia
prognoza finansowa, strategia rozwoju gminy5. Dokumenty strategiczne stworzone przez
lokalną wspólnotĊ samorządową posiadają pewne elementy wspólne, których
wystĊpowanie jest niezaleĪne od sfery dziaáalnoĞci gminy, której dotyczą. Pierwszym
komponentem obecnym we wszystkich strategiach jest dáugookresowy cel nadający
kierunek dziaáania organizacji. Powinien skupiaü w sobie wartoĞci waĪne dla podmiotów
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych zapewniając tym samym solidarnoĞü w dąĪeniu do
osiągniĊcia punktów docelowych. NastĊpnym elementem znajdującym siĊ
w dokumentach strategicznych jest wizja, która jednoznacznie i realnie obrazuje
sytuacjĊ, w której lokalna wspólnota samorządowa pragnie siĊ znaleĨü w przyszáoĞci.
Kolejnym komponentem gminnych strategii są moĪliwe warianty zdarzeĔ w otoczeniu
poprzez odczytywanie z szumu informacyjnego wartoĞciowych lecz sáabo
dostrzegalnych sygnaáów. Istotnym wspólnym elementem kaĪdego strategicznego
dokumentu jest plan wykorzystania szans i mocnych stron podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego przy jednoczesnej neutralizacji zagroĪeĔ i sáaboĞci gminy
w ujĊciu dynamicznym6.

3

Milewska A., Dokumenty planistyczne – koszty czy korzyĞci dla budĪetu gminnego [w;] Finanse publiczne,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu, nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocáawiu, Wrocáaw 2011, s. 224
4
GawroĔski H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 2010, s. 34.
5
Zalewski A., (red.), Nowe…, op. cit., s. 103.
6
GawroĔski H., Zarządzanie…, op. cit., s. 33.
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Poprawnie opracowany i przyjĊty do realizacji przez wáadze podstawowej
jednostki samorządu terytorialnego dokument strategiczny zwiera odpowiedzi na
nastĊpujące pytania odnoĞnie gminy7:
x jakie przedsiĊwziĊcia naleĪy podjąü,
x kiedy naleĪy je zrealizowaü,
x jakich obszarów one dotyczą,
x kto jest za nie odpowiedzialny,
x ile bĊdą kosztowaü,
x skąd mają pochodziü Ğrodki na ich realizacjĊ.
Strategie lokalnych wspólnot samorządowych poprzez dostarczanie odpowiedzi
na wyĪej wymienione pytania stają siĊ drogowskazem dla decydentów gminy oraz
ukazują spoáeczeĔstwu nowe moĪliwoĞci stojące przed gminą.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym8 reguluje
szczegóáowo zagadnienia odnoĞnie ksztaátowania áadu przestrzennego przez
podstawową jednostkĊ samorządu terytorialnego. W bardzo dokáadny sposób opisuje
procedurĊ sporządzania i uchwalania najwaĪniejszego planu strategicznego gminy,
którym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy mimo,
Īe jest opracowywany i przyjmowany przez lokalne organy wáadzy publicznej ustalenia
w nim zawarte odnoszą siĊ nie tylko do spoáecznoĞci lokalnej lecz oddziaáuje na
wszystkich obywateli paĔstwa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest
wiĊc instrumentem zestrajania interesu lokalnej jednostki z interesem publicznym9.
PrzestrzeĔ i sposób jej zagospodarowania w znacznym stopniu przyczynia siĊ
do rozwoju spoáeczno-gospodarczego, a takĪe podstawą ochrony zasobów
przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego. System planowania i zagospodarowania
przestrzennego w Polsce realizowany jest na szczeblu gminnym, wojewódzkim
i krajowym. Jednak podstawowym ogniwem planowania przestrzennego jest lokalna
wspólnota samorządowa, która z mocy prawa otrzymaáa wáadztwo dysponowania
przestrzenią. Plan miejscowy jest szczególnym dokumentem strategicznym gminy
poniewaĪ równoczeĞnie jest aktem prawa miejscowego oddziaáywującym na sferĊ praw
i obowiązków mieszkaĔców, a w szczególnoĞci praw wáasnoĞci róĪnych podmiotów.
Ze wzglĊdu na duĪe znaczenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla lokalnej ludnoĞci jak i reszty obywateli paĔstwa plan miejscowy jest
opracowywany, przyjmowany i zmieniany w specjalnym trybie przez organy
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Proces tworzenia planu miejscowego
jest nieodáącznie związany z trybem jego uchwalania. ProcedurĊ tworzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna przyjĊcie przez radĊ gminy
uchwaáy o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Przesáanką podjĊcia takiej
uchwaáy, jest chĊü ze strony wáadzy lokalnej ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla
inwestycji celu publicznego oraz okreĞlenie sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy. PodjĊcie uchwaáy o rozpoczĊciu procesu opracowywania planu
7

Zalewski A., (red.), Nowe…, op. cit., s. 104.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 717.
9
KwaĞniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Wydawnictwo LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 85.
8
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miejscowego moĪe równieĪ wynikaü z innych przepisów niĪ z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, które obowiązkowo nakazują stworzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okreĞlonych terenów10.
Aby na jak najwiĊkszym obszarze kraju byáy wdroĪone plany miejscowe
ustawodawca przyznaá inicjatywĊ uchwaáodawczą zarówno organowi wykonawczemu
jak i wykonawczemu gminy. Uchwaáa o przystąpieniu lokalnej wspólnoty samorządowej
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera czĊĞü
tekstową, w której naleĪy precyzyjnie, sáownie okreĞliü granice obszaru obowiązywania
planu miejscowego i zaáącznik graficzny stanowiący integralną czĊĞü. Drobiazgowe
oznaczenie granic planu miejscowego jest bardzo waĪne gdyĪ wyznaczają zasiĊg
obowiązywania prawa miejscowego oddziaáywującego na prawo wáasnoĞci11.
PrzyjĊcie uchwaáy przez radĊ gminy o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umoĪliwia wójtowi, burmistrzowi
bądĨ prezydentowi miasta rozpoczĊcie tworzenia planu miejscowego. W procesie
opracowywania dokumentu strategicznego organ wykonawczy wspóápracuje
z mieszkaĔcami i innymi podmiotami publicznymi. Wójt, burmistrz bądĨ prezydent
miasta przekazuje informacjĊ o wszczĊciu procedury zmierzającej do przyjĊcia planu
miejscowego poprzez ogáoszenia w prasie lokalnej i przez obwieszczenia, a takĪe
w sposób zwyczajowo przyjĊty w danej gminie okreĞlając formĊ, miejsce i termin
skáadania wniosków do dokumentu strategicznego. JednoczeĞnie zawiadamia na piĞmie
instytucje i organy wáaĞciwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego. Po
rozpatrzeniu wniosków organ wykonawczy sporządza projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaáywania na Ğrodowisko
uwzglĊdniając ustalenia studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dodatkowo jeĞli plan miejscowy zawiera zapisy zmieniające
przeznaczenie gruntów rolnych i leĞnych na cele nierolnicze i nieleĞne wójt, burmistrz
lub prezydent miasta zwraca siĊ o uzyskanie zgody na zmianĊ przeznaczenia tych
gruntów do ministra od spraw rolnictwa i rozwoju wsi bądĨ ministra do spraw
Ğrodowiska lub wojewody12.
Organ wykonawczy po przygotowaniu projektu planu miejscowego przystĊpuje
do publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjĊtymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przekazuje przez prasĊ miejscową, obwieszczenia
oraz w sposób zwyczajowo przyjĊty w gminie o wyáoĪeniu planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaáywania na Ğrodowisko w okreĞlonym terminie. JednoczeĞnie
wyznacza datĊ, do której osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne mogą wnosiü
uwagi odnoĞnie projektu planu miejscowego. NastĊpnie wójt, burmistrz bądĨ prezydent
miasta wprowadza odpowiednie zmiany i przeprowadza ponownie niezbĊdne
uzgodnienia. Znaczny udziaá spoáecznoĞci lokalnej w procesie tworzenia tego
dokumentu strategicznego przyczynia siĊ do bardziej demokratycznego charakteru tego
aktu prawa13.

10

Ibidem, s. 85.
KwaĞniak P., Plan…, op. cit., s. 154.
12
Ibidem, s. 158.
13
KwaĞniak P., Plan…, op. cit., s. 85.
11
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Zaakceptowanie projektu planu miejscowego nastĊpuje w wyniku uchwalenia
przez radĊ gminy uchwaáy o przyjĊciu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z zaáącznikiem, w którym okreĞla siĊ sposób rozstrzygniĊcia
wniesionych uwag. NastĊpnie organ wykonawczy lokalnej wspólnoty samorządowej
przekáada przyjĊtą uchwaáĊ wojewodzie. Plan miejscowy obowiązuje jako akt prawa
miejscowego dla okreĞlonego obszaru po ogáoszeniu go w wojewódzkim dzienniku
urzĊdowym14.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bardzo silnie oddziaáuje na
rozwój spoáeczno-gospodarczy gminy ze wzglĊdu na funkcje jakie peáni. Najistotniejszą
cechą planu miejscowego jest jego koordynujący charakter. Synchronizuje on
enumeratywnie wymienione dziaáania inwestycyjne na obszarze objĊtym dokumentem
strategicznym oraz koordynuje wykonanie tych aktywnoĞci przez okreĞlone jednostki
lub osoby. Funkcja motywująca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ukazuje kierunki rozwojowe przestrzeni, jaki naleĪy przedsiĊwziąü w celu kreowania
zrównowaĪonego rozwoju. Plan miejscowy peáni równieĪ funkcjĊ informacyjno-planistyczną, która zapewnia jawnoĞü Īycia spoáeczno - gospodarczego poprzez
dostarczanie informacji o podjĊtych dziaáaniach przez lokalną wspólnotĊ samorządową.
DziĊki uzyskanym wiadomoĞcią z dokumentu strategicznego zainteresowane podmioty
mogą podejmowaü wáaĞciwe decyzje.
Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy udziale
podmiotów reprezentujących róĪne interesy zapewnia temu dokumentowi
strategicznemu prawidáową realizacjĊ powierzonych celów, którymi są:
x realizacja polityki przestrzennej gminy zawartej w studium,
x ustalenie przeznaczenia terenu,
x rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
x okreĞlenie sposobów zagospodarowania terenu,
x okreĞlenie warunków zabudowy terenu.
Ksztaátowanie planu miejscowego jest procesem záoĪonym polegającym na
okreĞleniu przeznaczenia terenu oraz zasad zabudowy i zagospodarowania obszaru
objĊtego aktem prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest najwaĪniejszym dokumentem strategicznym gminy poniewaĪ áączy w sobie interes
prywatny i publiczny przy uwzglĊdnieniu warunków ekonomicznych, praw wáasnoĞci,
potrzeb obronnoĞci i bezpieczeĔstwa paĔstwa, zasobów Ğrodowiskowych i w sposób
bezpoĞredni oddziaáuje na spoáecznoĞü lokalną.

Strategia rozwoju gminy
Strategia rozwoju gminy jest kolejnym dokumentem strategicznym za pomocą,
którego decydenci lokalnej wspólnoty samorządowej mogą kierowaü podstawową
jednostką samorządu terytorialnego w ujĊciu dáugookresowym. Gmina na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym moĪe opracowywaü róĪnorodne
programy gospodarcze obejmujące uwarunkowania spoáeczne i gospodarcze, do których
naleĪy strategia rozwoju gminy. DuĪe przyĞpieszenie prac nad tworzeniem tego
14

Ibidem, s. 165.
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dokumentu strategicznego w gminach nastąpiáo przed przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej poniewaĪ jest on niezbĊdny w procesie ubiegania siĊ o Ğrodki pieniĊĪne
pochodzące z funduszy europejskich15.
Strategia rozwoju gminy jest dáugookresowym programem dziaáaĔ,
zawierającym priorytetowe cele rozwoju oraz przedsiĊwziĊcia, które naleĪy zrealizowaü
dla osiągniĊcia zaáoĪonych celów i Ĩródáa ich finansowania. Posiadanie tego dokumentu
strategicznego wspomaga podejmowanie bieĪących decyzji organów lokalnej wspólnoty
samorządowej odpowiadających uwarunkowaniom zewnĊtrznym i wewnĊtrznym oraz
przyczyniających siĊ do osiągniĊcia zaáoĪonych punktów docelowych16.
Przepisy prawa nadają strategii rozwoju gminy charakter fakultatywny, co
oznacza, iĪ lokalna wspólnota samorządowa sama decyduje o potrzebie opracowania
bądĨ nie tworzenia tego dokumentu strategicznego. Proces konstruowania i uchwalania
strategii rozwoju gminy nie jest regulowany przez Īadną ustawĊ a wynika jedynie
z naturalnej struktury czynnoĞci planistycznych oraz logiki wspóázaleĪnoĞci
przyczynowo-skutkowej zjawisk i skáada siĊ z szeĞciu etapów.
Pierwszą fazą tworzenia dokumentu strategicznego jest diagnozowanie stanu
istniejącego w gminie i analiza jej otoczenia ujĊta w formie raportu, który staje siĊ
podstawowym Ĩródáem informacji dla analizy strategicznej bĊdącej drugim etapem
tworzenia strategii rozwoju gminy. Analiza strategiczna jest przeprowadzana za pomocą
metody SWOT, która identyfikuje sáabe i mocne strony lokalnej wspólnoty
samorządowej oraz bada szanse i zagroĪenia páynące z otoczenia gminy. Obejmuje
szereg informacji o przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego17. OkreĞlenie misji i celów rozwojowych lokalnej wspólnoty
samorządowej jest kolejną fazą tworzenia strategii rozwoju gminy. W etapie tym zostają
zdefiniowane idee i ogólne kierunki rozwoju gminy oraz poĞrednio obszary, którymi
lokalna wspólnota samorządowa powinna siĊ zajmowaü. Z misji wynikają cele
strategiczne, które są podporządkowane przyjĊtej polityce kierowania lokalną wspólnotą
samorządową. Sformuáowane cele rozwojowe powinny byü konkretne, precyzyjne
i wynikaü z przeprowadzonej wczeĞniej analizy oraz mieĞciü siĊ w realiach spoáeczno-ekonomicznych i ekologicznych. Czwartym etapem opracowywania strategii rozwoju
gminy jest scenariuszowe wariantowanie dokumentu strategicznego poprzez wskazanie
róĪnych sekwencji zdarzeĔ prowadzących do osiągniĊcia wyznaczonego stanu
docelowego. NastĊpną fazą budowy dokumentu strategicznego gminy jest wybór
optymalnej ĞcieĪki strategii rozwoju gminy z róĪnych scenariuszy poprzez formalną
decyzjĊ rady gminy w formie uchwaáy. WdroĪenie i monitorowanie realizacji
dokumentu strategicznego jest ostatnim etapem procesu planowania w lokalnej
wspólnocie samorządowej. Wprowadzanie w Īycie postanowieĔ zawartych w przyjĊtej
strategii rozwoju gminy przypisuje siĊ organowi wykonawczemu podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego, który powinien uwzglĊdniaü w corocznych projektach
budĪetowych poszczególne dziaáania przyczyniające siĊ do jej zrealizowania.

15
Miszczuk A., Miszczuk M., ĩuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 179.
16
Zalewski A., (red.), Nowe…, op. cit., s. 104.
17
Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnĊtrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ
2007, s. 210.
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Systematyczne realizowanie ustaleĔ zwartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju gminy wiąĪe siĊ
z przeprowadzaniem inwestycji przez lokalną wspólnotĊ samorządową. Planowanie
zadaĔ inwestycyjnych przyczyniających siĊ do osiągniĊcia okreĞlonego stanu
w przyszáoĞci wymaga dokumentu, w którym bĊdzie koordynowaá podejmowane
przedsiĊwziĊcia. Rada gminy w ramach swoich kompetencji moĪe uchwalaü wieloletni
plan inwestycyjny bĊdący waĪnym instrumentem zarządzania strategicznego áączącym
perspektywiczne ustalenia zawarte w planie miejscowym i strategii rozwoju gminy
z bieĪącym budĪetem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletni plan
inwestycyjny przedstawia w podziale na poszczególne lata wszystkie dziaáania
inwestycyjne gminy uáoĪone w sposób priorytetowy wraz z okreĞlonymi kwotami
pieniĊĪnymi potrzebnymi do ich wykonania18. Dokument ten uáatwia kierowanie
podstawową jednostką samorządu terytorialnego poniewaĪ dostarcza lokalnej wáadzy
publicznej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji bieĪących zgodnych
z celami dáugookresowymi, stanowi podstawĊ do ubiegania siĊ o Ğrodki z Unii
Europejskiej oraz kredyty bankowe a takĪe jest mechanizmem koordynującym wszelkie
dziaáania związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego19.

Wieloletnia prognoza finansowa
Skuteczna i efektywna realizacja przedsiĊwziĊü zawartych w dokumentach
strategicznych zawierających perspektywiczne ustalenia wymaga zapewnienia
odpowiednich Ğrodków pieniĊĪnych na ich realizacjĊ. Dokumentem strategicznym
okreĞlającym moĪliwoĞci finansowe podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
jest wieloletnia prognoza finansowa. Forma i treĞü dokumentu sáuĪącego do zarządzania
w ujĊciu dáugookresowym finansami lokalnej wspólnoty samorządowej zostaáa
uregulowana w ustawie o finansach publicznych20.
Przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadzające WPF dają podstawĊ
do stwierdzenia, iĪ wieloletnia prognoza finansowa jest wynikową funkcjonujących
w samorządach dokumentów planistycznych z zakresu finansów: wieloletniego planu
inwestycyjnego (WPI), limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze
Ğrodków UE, bezzwrotnej pomocy paĔstw EFTA a takĪe prognozy kwoty dáugu.
Dokumenty te byáy opracowywane przez organy jednostek samorządowych na
podstawie przepisów art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005 r.21
Inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwaáy w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej naleĪy wyáącznie do organu wykonawczego gminy, który
opracowuje wieloletni plan finansowy. JednoczeĞnie zaakceptowanie tego dokumentu
strategicznego nastĊpuje poprzez przyjĊcie uchwaáy przez radĊ gminy.
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Dylewski M., Filipiak B., GorzaáczyĔska – Koczkodaj M., Metody analityczne w dziaáalnoĞci jednostek
podsektora samorządowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 160.
Zalewski A., (red.), Nowe…, op. cit., s. 104.
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240.
21
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104.
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Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres jednego roku budĪetowego
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dokument ten stanowi narzĊdzie racjonalnego
gospodarowania Ğrodkami publicznymi poprzez powiązanie ponoszonych wydatków
w kolejnych latach z celami zawartymi w innych opracowaniach strategicznych gminy.
UmoĪliwia realizacjĊ projektów wieloletnich dziĊki zapewnieniu odpowiednich Ğrodków
pieniĊĪnych na wykonanie kolejnych etapów przedsiĊwziĊü w poszczególnych latach22.

Podsumowanie i wnioski
Wprowadzone zarządzanie strategiczne do podstawowej jednostki samorządu
terytorialnego ma poprawiü skutecznoĞü i efektywnoĞü kierowania lokalną wspólnotą
samorządową przez jej decydentów. Wáadze gminy dziĊki uchwalonym dokumentom
strategicznym podejmują decyzje wynikające z dáugookresowych przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych przyczyniających siĊ do rozwoju i wzrostu podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego. CzĊĞü opracowaĔ strategicznych, których ustalenia wpáywają
na spoáecznoĞü lokalną a takĪe na pozostaáych obywateli paĔstwa ĞciĞle regulowane są
przez przepisy prawa. JednoczeĞnie ustawodawca pozostawiá duĪą swobodĊ lokalnej
wspólnocie samorządowej w opracowywaniu i uchwalaniu dokumentów strategicznych
odnoszących siĊ do róĪnych obszarów dziaáalnoĞci gminy. Realizowanie fakultatywnych
opracowaĔ strategicznych lokalnej wspólnoty samorządowej zaleĪy od kultury
politycznej osób tworzących organy gminy a takĪe od poczucia ich odpowiedzialnoĞci
za podstawową jednostkĊ samorządu terytorialnego.
Zarządzanie strategiczne jest elementem nowego zarządzania publicznego,
które zostaáo wprowadzone do polskiego samorządu terytorialnego bez przeniesienia
pozostaáych czĊĞci zarządzania nastawionego na wyniki. WdroĪenie pozostaáych
elementów nowego publicznego zarządzania do lokalnej wspólnoty samorządowej
pozwoli na uzyskanie efektu synergii w zarządzaniu gminą.
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Summary
The subject of this article was to identify the elements of the new public
management used in managing the basic unit of local government.
The Author presents the concept of new public management together with the
possibilities of applying the demands arising therefore in the management of the basic
unit of local government. This article was prepared on the basis of relevant literature,
legal acts, newspaper articles and information heard at conferences devoted to the
subject of local government.
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