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Streszczenie  

Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.  

Studium administracyjnoprawne 

 

Przedmiotem rozważań prezentowanej rozprawy jest udział mieszkańców w zarządzaniu 

gminą w obowiązującym porządku prawnym. Jednym z najsłabszych punktów dzisiejszego 

samorządu gminnego są nikłe możliwości udziału wyborców w gminnych procedurach 

decyzyjnych. Skoro gminą są mieszkańcy wraz z zamieszkałym przez nich terytorium– to nie 

można wątpić, że samorządna gmina jest podmiotem korporacyjnym. Nie można więc uznać, 

że decentralizacja administracji publicznej może się zatrzymać po wyposażeniu 

w kompetencje wyłącznie organów gminy, z pominięcie aktywnej roli wyborców gminnych. 

Implikuje to pytanie o rozwiązania pośrednie między demokracją przedstawicielską 

i tradycyjnymi przejawami (formami) demokracji bezpośredniej. Obecnie możemy 

obserwować oddolny rozwój instytucji partycypacji społecznej. Zasadny jest więc wniosek, 

że dotychczasowe formy angażowania wyborców w gminie są zdecydowanie 

niewystarczające. 

Celem pracy jest analiza mechanizmów koordynacji i współdziałania mieszkańców,  

a także ukazanie prawnych form partycypacji społecznej w zarządzaniu, diagnoza 

świadomości prawnej mieszkańców w tym zakresie oraz wskazanie i rekomendacja 

kierunków zmian w przepisach prawnych eliminujących bariery współzarządzania 

partycypacyjnego.  

Głównym uzasadnieniem podjęcia pracy badawczej jest ukazanie, iż aktualnie 

obowiązujące przepisy prawne uwzględniają udział mieszkańców w procesach decyzyjnych 

toczących się w gminie, niedostatecznie jednak aktywizują członków wspólnoty 

samorządowej. Prezentowana praca ma przedstawiać analizę obowiązujących przepisów 

prawnych związanych z udziałem mieszkańców w zarządzaniu gminą. W coraz większym 

stopniu wskazuje się na obecność członków wspólnoty samorządowej we współzarządzaniu. 

Autor pracy skupia się na partycypacji społecznej mieszkańców w realizacji zadań gminy na 

zewnątrz urzędu gminy i innych jednostek komunalnych. Konieczne staje się rozbudowanie 

regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu gminą oraz 



zwiększenie ich świadomości prawnej. Obecnie administracja zmienia swoje oblicze. 

Większość zadań należy aktualnie do sfery administracji świadczącej, która realizuje przede 

wszystkim usługi publiczne na rzecz obywateli. 

Dotychczasowe opracowania naukowe poruszały problematykę udziału mieszkańców  

w zarządzaniu gminą w sposób fragmentaryczny, ograniczając się jedynie do wybranych jej 

aspektów, co zrodziło potrzebę omówienia przedmiotowego zagadnienia w sposób 

kompleksowy za pomocą narzędzi badawczych nauki prawa administracyjnego. Praca ma 

stanowić odpowiedź na deficyt mechanizmów koordynacji i współdziałania mieszkańców 

gminy. Wprowadzone w niej rozwiązania, choć elementarne, dają szansę na usprawnienie 

modelu funkcjonowania polskiej administracji. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. W każdym z nich dokonano oceny zebranego 

materiału dogmatycznego z punktu widzenia pojęć nauki prawa administracyjnego oraz 

postawiono wstępne wnioski, które posłużyły do sformułowania ostatecznych konkluzji 

Pierwszy rozdział służyć ma wykazaniu podstaw aksjologicznych, ustrojowych  

i prawnych udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą. 

Rozdział drugi dotyczy partycypacji społecznej jako istotnej konstrukcji współzarządzania 

publicznego. W tej części pracy autor definiuje partycypację społeczną (obywatelską),  jej 

rodzaje oraz jej funkcjonowanie na gruncie prawa samorządu terytorialnego. 

W rozdziale trzecim Odpowiedzialność mieszkańców za dobro wspólnoty samorządowej 

przedstawione zostaną pojęcie odpowiedzialności, pojęcie dobra wspólnego, dobra wspólnoty 

samorządowej jako pierwotnego podmiotu władzy w gminie, realizacji dobra wspólnoty 

samorządowej przez mieszkańców gminy. 

W rozdziale czwartym zaprezentowane zostaną Prawne formy partycypacji społecznej  

w zarządzaniu gminnym. Celem rozdziału będzie ukazanie podstaw prawnych, istoty 

instytucji, technik partycypacyjnych oraz ich oceny. 

Weryfikacja zasadności postawionych tez badawczych wymagała odniesienia się                

do aktów normatywnych, doktryny, judykatury oraz przejawów praktycznego działania 

administracji publicznej w obszarze podjętej tematyki. Dla przeprowadzenia powyższej 

analizy konieczne było zatem uwzględnienie szeregu publikacji, w których zawarto 

rozważania dotyczące podstaw zarządzania publicznego w gminie. Wyczerpująca analiza 

aksjologicznych i normatywnych podstaw funkcjonowania omawianych w rozprawie 

instytucji nie mogła zostać przeprowadzona bez poruszenia zagadnień związanych  

z samym pojęciem oraz istotą samorządu terytorialnego.  Podstawową metodą badawczą, jaka 

została wykorzystana w pracy, jest metoda dogmatyczno-egzegetyczna. Posłużyła ona do 



przeprowadzenia szczegółowej analizy aktualnie obowiązujących, relewantnych z punktu 

widzenia tematyki przygotowywanej rozprawy, regulacji prawnych, w tym również do 

dokonania interpretacji i klasyfikacji pojęć, które przywołano w celu zdefiniowania 

poszczególnych, opisanych w pracy instytucji.  Posiłkowanie się metodą historyczno-prawną 

pozwoliło na zaprezentowanie przedmiotu badań z punktu widzenia jego ewolucji, w sposób 

chronologiczny  i przejrzysty, pozwalający uzyskać pełny obraz omawianej problematyki.   

W pracy została wykorzystana także metoda funkcjonalizmu prawniczego, polegająca  

na przywołaniu judykatów Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. Metoda ta 

odgrywała istotną rolę, albowiem poprzez przykłady orzecznictwa następuje ilustracja 

działania normy prawnej w praktyce.  

 

 

 


