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EFEKTY SKALI W FUNKCJONOWANIU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PRZYKŁADZIE GMIN
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Streszczenie: Problematyka optymalnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego jest
ważnym obszarem badań. Analiza porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej oraz
liczne prace teoretyczne w tym zakresie nie rozstrzygają jednoznacznie przewagi bardzo małych lub dużych jednostek dla efektywności funkcjonowania. W pracy zastosowano model
zaproponowany przez P. Swianiewicza i M. Herbsta, oparty na syntetycznym wskaźniku efektywności1. Wyodrębniono w nim trzy podstawowe czynniki determinujące efektywność:
potencjał ekonomiczny, zdolność do wykonywania usług publicznych i demokrację lokalną.
W wyniku obliczeń otrzymano interesujące rezultaty dotyczące optymalizacji wielkości JST
w zależności od wybranej preferencji w gminach województwa zachodniopomorskiego.
Można wnioskować, iż optymalna wielkość gminy mieści się w interwale od 22,5 tys. do
30 tys. mieszkańców.
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, efekt skali, efektywność funkcjonowania.

1. Wstęp
Polskie jednostki terytorialne szczebla gminnego są w porównaniu z innymi krajami
europejskimi relatywnie duże. Powstaje kwestia: czy taka struktura administracyjna
sprzyja efektywności ich funkcjonowania? Rozważania teoretyczne i badania empiryczne prowadzone w różnych krajach nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wiele opracowań bazujących na teorii wyboru publicznego i koncepcji lokalizmu zawiera argumenty za tworzeniem bardzo małych jednostek. Z kolei wiele
reform w krajach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Holandia, Austria, Niemcy,
Szwecja) opierało się na koncepcjach teoretycznych prowadzących w kierunku łączenia gmin w większe jednostki. W krajach Europy Środkowej poszukiwany jest
1
P. Swianiewicz, M. Herbst, Korzyści i niekorzyści skali w działaniach samorządu terytorialnego,
„Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3, s. 44-57.
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kompromis między powszechnym prawem każdej wsi do posiadania własnego samorządu a niską efektywnością wykonywania zadań publicznych w bardzo małych
jednostkach. W Polsce dyskusje o podziale terytorialnym rzadko dotyczą szczebla
gminnego, koncentrując się zazwyczaj na poziomie powiatów i województw.
Celem opracowania jest przedstawienie efektów skali w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Argumenty teoretyczne prowadzące do różnych modeli organizacji terytorialnej zazwyczaj są rozbieżne, dotyczą bowiem różnych
aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych i oparte są na różnych systemach wartości2. O ile większość argumentów za małymi gminami odwołuje się do
naturalnych koncepcji samorządu i do ich roli jako reputacji społeczności lokalnych,
o tyle teoria reformistyczna osadzona jest zazwyczaj w koncepcjach decentralistycznych i koncentruje się na roli samorządu w wykonywaniu zadań związanych z rozwojem gospodarczym i dostarczaniem usług.
Artykuł jest próbą pokazania kompromisu między obu stanowiskami. Polega
ona na skonstruowaniu syntetycznego wskaźnika efektywności samorządu, umożliwiającego analizę wpływu wielkości jednostki terytorialnej na:
a) skuteczność polityki rozwoju gospodarczego,
b) zdolność do wykonywania zadań samorządu przy relatywnie niskich kosztach,
c) funkcjonowanie demokracji lokalnej.
Powyższe wymiary rozpatruje się najczęściej w literaturze przedmiotu. m.in.
w kluczowej pracy M. Keatinga3. W części empirycznej rozpatrzono kilka aspektów
tego problemu w województwie zachodniopomorskim.

2. Optymalizacja wielkości jednostek samorządu terytorialnego –
model D.S. Kinga
Próbę modelowego przedstawienia problemu optymalnej wielkości jednostki samorządowej zaprezentował w swej fundamentalnej pracy na temat ekonomiki samorządu terytorialnego D.S. King4. Jest ona oparta na analizie sytuacji przy następujących
założeniach ograniczających:
a) wszyscy mieszkańcy mają podobne dochody i preferencje co do konsumpcji
dóbr publicznych,
b) samorządy nie koordynują między sobą swoich działań,
c) władze, które odpowiadają za usługi, są również ich dostarczycielem,
d) samorząd terytorialny odpowiada tylko za jedną funkcję,
2
P. Swianiewicz, Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii
i praktyce, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 7-8, s. 23-35.
3
M. Keating, Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice,
[w:] D. Judge, G. Stocker, H. Wolman (eds.), Theories of Urban Politics, London-New Dehli, 1995.
4
D.S. King, Fiscal Tiers: Economic of Multi-level Government, Allen&Unwin, 1984.
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e) analizowany obszar jest geograficznie jednolity,
f) gęstość zaludnienia jest w miarę jednolita na całym analizowanym terenie5.
Założenia te można stopniowo uchylać, analizując ich wpływ na zmianę wyników modelu. Model opiera się na analizie nakładów – korzyści (cost-benefit analysis). Istotna jest podstawowa zależność między zaktualizowaną wartością korzyści
z produkcji dobra publicznego i wielkością jednostki samorządu terytorialnego. Problem ma pewien hierarchiczny system relacji w zakresie:
a) ekonomii skali,
b) wpływu efektów zewnętrznych, przy czym optimum zależy tu głównie od:
–– funkcji (dobra publicznego) poddawanego analizie,
–– popytu na dane dobro.
Jeżeli popyt wzrasta, optimum przesuwa się w lewo, gdyż tę samą skalę wielkości produkcji usług można uzyskać w mniejszej jednostce przestrzennej, co redukuje
koszty jednostkowe. Sytuacja bardziej się komplikuje w miarę uchylania przyjętych
na początku założeń upraszczających, w szczególności gdy preferencje mieszkańców są zróżnicowane. Uchylanie kolejnych założeń prowadzi do dalszych modyfikacji modelu:
a) problemy redystrybucji związane z terytorialnym zróżnicowaniem lokalnej
bazy podatkowej (założenie o równym poziomie zamożności); jeśli jednostki są bardzo małe, to nierówności wzrastają, co może prowadzić do jednego z trzech skutków:
1) znaczne zróżnicowanie regionalne dostępu do usług świadczonych przez samorząd, co jest nieopłacalne z przyczyn społecznych,
2) znaczne zróżnicowanie stawek podatkowych w poszczególnych jednostkach,
3) komplikacje związane z dotacjami i subwencjami wyrównawczymi;
b) w kierunku zwiększania optymalnej wielkości jednostki działa chęć redukcji
zjawiska korzystania z usług finansowych przez samorządy mieszkańców innych
gmin;
c) większą skalę jednostek terytorialnych sugerują też koszty administracyjne
związane z poborem podatków lokalnych;
d) jeżeli usługi nie są wykonywane przez samorząd, ale dostarczane przez sektor
prywatny, relacja jest prawie pozioma: małe jednostki mają bowiem problemy
z efektywną kontrolą realizacji kontraktów i częściej w nich może się pojawiać sytuacja monopolu na rynku usług publicznych.

Dokładniejsze omówienie tej koncepcji i jej związku z podziałem terytorialnym w pracy
P. Swianiewicza, Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej, Local Government Initiative – Open Society Institute, EUROREG,
Uniwersytet Warszawski 2001, s. 82.
5
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3. Syntetyczny wskaźnik efektywności funkcjonowania gminy
Przedstawiony model został po raz pierwszy zaadaptowany do warunków polskich
i przetestowany na danych dotyczących większości samorządów gminnych w końcu
lat 90. przez P. Swianiewicza i M. Herbsta6 . W pracy tej zdefiniowano efektywność
funkcjonowania gminy P jako różnicę potencjału ekonomicznego E i sumy kosztów
związanych z dostarczaniem usług S oraz funkcjonowania demokracji lokalnej D:
P = a1 E – (a2 S + a3 D),

(1)

gdzie: a1, a2, a3– rangi poszczególnych aspektów funkcjonowania.
Efektywność samorządu gminnego jest sumą trzech zależności statystycznych:
1) pomiędzy wielkością gminy i potencjałem ekonomicznym,
2) pomiędzy wielkością gminy i zdolnością do taniego dostarczania usług,
3) pomiędzy wielkością gminy i funkcjonowaniem demokracji lokalnej.
Istotne znaczenie mają rangi, których dobór ma związek z systemem wartości.
Bazując na teorii demokracji przedstawicielskiej, można preferować najbardziej
zmiany D. Koncentrując się na filozofii liberalnej i funkcjonalnej samorządu, można
faworyzować czynnik S. Opierając się zaś na teorii citylimits P. Petersona7, można
uznać, że zdolność samorządu do generowania rozwoju ekonomicznego jest najbardziej istotna, ponieważ determinuje wykonywanie innych zadań.
Równanie (1) zostało przetestowane na danych dotyczących 113 gmin województwa zachodniopomorskiego. Każdy z czynników E, S i D reprezentowany jest
przez średnią zestandaryzowanych wartości wskaźników, co prezentuje tab. 1.
Równanie (1) przyjmuje postać:
3
ei  4 s j
d 
−  a2 ∑ + a3 ∑ k 
4
=i 1 4
=
k 1 3 
 j 1=
3

P =a1 ∑

(2)

Efektywność ekonomiczna
Z teorii reformistycznej wynika, że zdolność promowania rozwoju gospodarczego
wzrasta wraz z wielkością jednostki samorządu terytorialnego. Łączenie mniejszych
gmin nie zwiększa wprawdzie w krótkim czasie sumy środków do dyspozycji samorządu, ale stwarza „masę krytyczną” pozwalającą na koncentrowanie się na dużych
projektach prorozwojowych. W warunkach polskich dochody (bez dotacji i subwencji) i wydatki inwestycyjne per capita nie są silnie powiązane z wielkością gminy.
Wprawdzie dla dużej liczby gmin korelacja między wielkością gminy i dochodami
per capita wynosi ok. 0,2, wynika to jednak raczej nie z wielkości gminy, lecz
z różnic między obszarami miejskimi i wiejskimi. Podobnie jest w przypadku wydatków inwestycyjnych.
6
7

P. Swianiewicz, M. Herbst, wyd. cyt., s. 17.
P. Peterson, City Limits, University of Chicago Press, Chicago 1981.
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Tabela 1. Wskaźniki efektywności funkcjonowania samorządu terytorialnego
Czynnik
Potencjał ekonomiczny
(E)

Wskaźnik
1. Dochody własne i udziały w podatkach
PIT i CIT per capita
2. Wydatki inwestycyjne per capita
3. Udział kosztów związanych w budżecie

Nazwa
zmiennej
e1
e2
e3

Miara
[PLN]
[PLN]
[%]

Koszty i zdolność
1. Wydatki na szkoły/na 1 ucznia
wykonywania usług (S) 2. Wydatki bieżące na administrację per capita
3. Liczba komputerów/liczbę zatrudnionych
w administracji lokalnej
4. Przejmowanie odpowiedzialności za szkoły
przed obowiązującym terminem

s1
s2

[PLN]
[PLN]

s3

[%]

s4

[0-1]

Koszty funkcjonowania 1. Frekwencja w wyborach lokalnych
demokracji lokalnej (D) 2. Liczba kandydatów /1 miejsce w radzie gminy
3. Liczba radnych/1000 mieszkańców

d1
d2
d3

[%]

Źródło: P. Swianiewicz, M. Herbst, Korzyści i niekorzyści skali w działaniach samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3, s. 18.

Natomiast wyraźna jest zależność między wielkością gminy a odsetkiem „wydatków związanych” w budżecie gminy (m.in. płace nauczycieli w szkołach podstawowych, wydatki na ogrzewanie i oświetlanie nieruchomości komunalnych). Ich
udział szybko maleje wraz ze wzrostem wielkości gminy (korelacja istotna na poziomie 0,001).
Zdolność do efektywnego wykonywania usług
W 2010 r. najmniejsze gminy województwa zachodniopomorskiego (liczące poniżej
3000 mieszkańców) wydawały na administrację ponad 300 zł per capita, w miastach
powyżej 30 000 mieszkańców zaś wartość średnia wynosiła 187 zł. W gminach najmniejszych wydatki na administrację pochłaniały ok. 26% wszystkich wydatków
bieżących, a w miastach powyżej 30 000 mieszkańców to tylko 14,5%.
Podobne zróżnicowanie wystąpiło w wydatkach na szkoły podstawowe w przeliczeniu na jednego ucznia. W gminach liczących poniżej 5000 mieszkańców przeciętny uczeń kosztował w 2010 r. 7124 zł, podczas gdy w gminach mających ponad
30 000 mieszkańców tylko 5160 zł.
Tak rozumiane korzyści skali to tylko część przewag większych jednostek samorządowych. E. Page i M. Goldsmith8, a za nimi A. Bours9 stwierdzili, że w krajach,
w których jednostki samorządu terytorialnego są większe, przekazywane są samorządom większe pakiety zadań. Tak więc większa zdolność do wykonywania usług
E. Page, Goldsmith M., Central and Local Government Relations, Sage, London 1997.
A. Bours, Management Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, [w:] R.J. Benett
(ed.) Local Government in the New Europe, Belhaven Press, London-New York 2003.
8
9
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umożliwia szerszą decentralizację, co przekłada się też na możliwość zatrudnienia
bardziej wykwalifikowanych pracowników i lepsze wyposażenie techniczne administracji. Hipotezę tę potwierdza fakt szybszego opracowywania strategii rozwoju lokalnego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w większych jednostkach terytorialnych w badanym regionie.
Funkcjonowanie demokracji lokalnej
Z teorii wyboru publicznego bliskość między władzą a społecznością lokalną określana jest przez liczbę mieszkańców przypadających na jednego radnego. W Polsce
gminy wiejskie składają się z wielu wsi (sołectw), w skład przeciętnej gminy wiejskiej w województwie zachodniopomorskim wchodzi 14 sołectw. Pojawia się więc
problem wsi, które nie posiadają swojego radnego. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z kwietnia 2001 r., zakładająca m.in. zmniejszenie liczby radnych,
zwiększyła odsetek gmin wiejskich w województwie, w których liczba radnych jest
mniejsza od liczby sołectw z 42% do 61%.
Tezę o większym zadowoleniu i zaangażowaniu w sprawy lokalne w małych
gminach weryfikuje syntetyczny wskaźnik frekwencji w wyborach samorządowych.
Negatywna korelacja między wielkością gminy i frekwencją w wyborach lokalnych
była już wielokrotnie opisywana w literaturze przedmiotu. Aczkolwiek są też opinie
odmienne. R. Dahl i E.R. Tufle argumentują, że większa jednostka generuje większą
ilość opcji i nie dopuszcza do dominacji wąskiej grupy w polityce lokalnej10. Możliwość wykonywania szerszego zakresu zadań w większych gminach powoduje, że
zainteresowanie mieszkańców wzrasta, a wybory przyciągają więcej kandydatów,
którzy ponadto odznaczają się lepszym przygotowaniem do pracy samorządowej.
Dane pochodzące z wyborów lokalnych w latach 2002 i 2006 i 2010 wskazują na
większe zainteresowanie kandydowaniem w większych jednostkach samorządowych.

4. Interpretacja zastosowania wskaźnika efektywności
funkcjonowania gminy
Analiza pojedynczych zmiennych w województwie zachodniopomorskim wskazuje,
że optimum efektywności znajduje się pomiędzy gminami zamieszkałymi przez
liczbę mieszkańców w przedziale między 10 000 a 40 000. W gminach większych,
powyżej 30 000 mieszkańców, następuje wyraźna zmiana elastyczności (względem
liczby mieszkańców) wskaźników dotyczących frekwencji wyborczej i liczby kandydatów na jedno miejsce w wyborach lokalnych. Natomiast dla wielkości nieco
R. Dahl, E.R. Tufle, Power and Community Structure: Who Governs, Where and When?, [w:]
C.M. Benjean, T.N. Claok, R.L. Linebry (eds.), Community Politics: A Behavioral Approach, The Free
Press, New York, 2001.
10
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powyżej 10 000 mieszkańców gwałtownie zmienia się elastyczność następujących
wskaźników:
–– odsetek mieszkających uważających, że kompetencje samorządów są zbyt małe,
–– opinia władzy wykonawczej, że radni często tracą kontakt z mieszkańcami,
–– wskaźnik liczby radnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
–– wielkość wydatków bieżących na administrację per capita,
–– powszechność korzystania z Internetu i komputerów przez pracowników urzędu
gminy,
–– zależność budżetów samorządowych od dotacji i subwencji z budżetu państwa,
–– średnia wielkość klasy (wydatki na utrzymanie szkół w przeliczeniu na jednego
ucznia).
Posiadane przez autora dane nie pozwalają na pełną weryfikację hipotezy, że
idealna równowaga pomiędzy trzema aspektami efektywności występuje w jednostkach samorządu terytorialnego między zamieszkałymi w interwale: 10 000-40 000
mieszkańców, ale stanowi pewien krok w tym kierunku. Tabela 2 prezentuje wartości rang zastosowanych w modelu. W trzech pierwszych wariantach preferowane są
całkowicie poszczególne czynniki. Czwarty wariant zakłada równe rangi wszystkich
trzech czynników. W wariantach od piątego do siódmego bierze się pod uwagę
wszystkie trzy czynniki, ale jeden z nich jest dominujący.
Zbadano gminy województwa zachodniopomorskiego podzielonego na subregiony: koszaliński (9 gmin miejskich, 15 gmin miejsko-wiejskich, 25 gmin wiejskich),
stargardzki (1 gmina miejska, 20 gmin miejsko-wiejskich, 17 gmin wiejskich) oraz
szczeciński (1 gmina miejska, 16 gmin miejsko-wiejskich, 9 gmin wiejskich).
Przyjmując jako kryterium wielkości jednostki liczbę mieszkańców, można zaobserwować, że w województwie zachodniopomorskim dominują gminy mniejsze:
69% gmin zamieszkuje poniżej 10 000 mieszkańców, 86% gmin zamieszkuje do
20 tys. mieszkańców. Największe są gminy miejskie: Szczecin – 406 000, Koszalin
– 107 000, Kołobrzeg – 45 000 i Świnoujście – 41 000 mieszkańców.
Tabela 2. Rangi czynników w różnych wariantach modelu
Numer
wariantu

Opis wariantu

a1(rozwój)

a2(usługi)

a3(demokracja)

1

tylko rozwój gospodarczy

1

0

0

2

tylko zdolność do świadczenia usług

0

1

0

3

tylko demokracja lokalna

0

0

1

4

równe rangi

1

1

1

5

preferencja rozwoju gospodarczego

3

1

1

6

preferencja usług

1

3

1

7

preferencja demokracji

1

1

3

Źródło: jak w tab. 1, s. 20.
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Tabela 3 przedstawia obliczone wartości wskaźnika efektywności funkcjonowania gmin w zależności od wielkości gminy dla różnych wariantów w oparciu o modelowaną wielkość funkcjonowania P.
Tabela 3. Wskaźniki efektywności funkcjonowania gmin województwa zachodniopomorskiego –
na bazie danych z 2010 r.
Liczba
mieszkańców

Preferencja
rozwoju

Preferencja
usług

Preferencja
demokracji

Równe
rangi

< 3 000

93

75

102

94

3 000 – 3 999

90

79

100

94

4 000 – 4 999

93

84

101

95

5 000 – 5 999

93

87

98

97

6 000 – 7 999

94

92

98

100

8 000 – 9 999

96

94

97

100

10 000 – 12 499

106

94

99

103

12 500 – 14 999

107

97

100

104

15 000 – 17 499

110

100

102

105

17 500 – 19 999

115

101

100

105

20 000 – 22 499

111

94

101

106

22 500 – 24 999

120

103

105

110

25 000 – 27 499

130

111

103

108

27 500 – 29 999

125

115

100

107

30 000 – 34 999

123

120

95

106

35 000 – 39 999

122

117

94

105

40 000 – 49 999

125

118

93

103

≥ 50 000

124

115

75

100

Źródło: opracowanie własne.

Interpretacja wyników:
1. Wariant „preferencja rozwoju gospodarczego” – wzrost wielkości gminy
wpływa na większą zdolność do stymulowania rozwoju ekonomicznego. Można jednak stwierdzić, iż krańcowy wzrost efektywności zmniejsza się dla jednostek samorządu terytorialnego większych niż 27 500 mieszkańców.
2. Wariant „preferencja zdolności do świadczenia usług” – można zauważyć prawie liniową zależność: im większa gmina, tym większa szansa na efektywne wykonywanie usług publicznych. Ekstremum wartości przypada na interwał wielkości
gminy: 30 000-35 000 mieszkańców. Jednak powyżej tego punktu zależność między
funkcją efektywności i wielkością gminy nie jest jednoznaczna. Prawdopodobnie
w dużych miastach efektywność świadczenia usług jest związana z innymi czynnikami, nieuwzględnionymi w modelu.
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3. Wariant „preferencja demokracji lokalnej” – wzrost wielkości gminy wpływa
na spadek zadowolenia i aktywności mieszkańców. Dla dużego interwału wielkości
gmin (od gmin bardzo małych do ok. 20 000 mieszkańców) przebieg zależności jest
prawie płaski. Dla gmin większych, o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 następuje znaczny spadek wartości efektywności.
4. Wariant „ równe rangi” – sugeruje, że optymalną wielkością gminy jest wielkość „pomiędzy 22 500 a 25 000 mieszkańców” – poniżej tej wielkości efektywność
jest rosnąca, powyżej – malejąca. Natomiast krańcowa zmiana efektywności jest
znikoma.
Literatura przedmiotu zawiera wiele innych metod optymalizacji wielkości jednostek samorządu terytorialnego, m.in. prace M. Sakiewicza11, T. Kaczmarek12 czy
Ch.A. Arsena13.

5. Podsumowanie
Zastosowany rachunek obliczenia wskaźnika efektywności funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego potwierdza, że wielkość gminy ma istotne znaczenie dla
wartości zmiennych opisujących działalność samorządu terytorialnego. W pracy dokonano obliczeń dla gmin województwa zachodniopomorskiego na podstawie danych z 2010 roku. Stosując różne warianty modelu, otrzymano rezultat sugerujący,
że wielkość gminy, przy której efektywność funkcjonowania jest największa, leży
pomiędzy 22 500 a 35 000 mieszkańców – w województwie zachodniopomorskim
do tej klasy gmin należą gminy miejskie: Białogard, Gryfice, Nowogard, Wałcz.
Wątpliwości może budzić arbitralnie obrany zestaw zmiennych określających poszczególne elementy modelu. Nie zmienia to faktu, iż problematyka poszukiwania
optymalnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego jest istotna dla ich sprawnego i efektywnego funkcjonowania. W przedstawionej analizie i jej wynikach należy jednak wziąć pod uwagę zastosowany w metodzie D.S. Kinga zbiór ograniczeń.
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ECONOMIES OF SCALE IN THE OPERATION
OF LOCAL GOVERNMENT UNITS ON THE EXAMPLE
OF COMMUNITIES OF WESTERN POMERANIA
Summary: The issue of the optimal size of local government is an important area of research.
A comparative analysis with other countries in the European Union does not equivocally
resolve the major advantages of small municipalities. In the paper the model of P. Swiniewicz
and M. Herbst synthetic indicator based on the efficiency of subdivision is used. Three main
factors were distinguished in it: economic potential, ability to perform public services and
local democracy. As a result of the calculations interesting results in the optimalization of the
size of local government units were obtained, depending on the selected profile. It can be
concluded that the optimal size of the community is in the range 22 500 – 30 000 inhabitants.
Keywords: community, local government unit, economies of scale, effectiveness.
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