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Gospodarka komunalna – polski model 
 

 

1. Uwagi wstępne 
 

Odtworzenie samorządu terytorialnego było pierwszą reformą dokonaną przez 

parlament wybrany w wyborach w 1989 roku. Wybory samorządowe odbyły się niecały rok 

po wyborach parlamentarnych, na podstawie zupełnie nowych ustaw, uchwalonych w 

niespotykanie szybkim tempie. Ustawodawca ograniczył się do przywrócenia jednego, 

podstawowego szczebla samorządu – gminy, który umożliwiał realizację zasady  

samorządności tylko na poziomie lokalnym. Już wówczas zakładano powołanie kolejnych 

szczebli samorządu, ale zostało to zrealizowane dopiero 8 lat później.  

Problemem, którego rozwiązanie zabrało kilka lat, było zdefiniowanie modelu 

gospodarki komunalnej i dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej gmin. Ustawa z 

dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, definiująca ustrój gospodarczy gmin, 

stanowi do dnia dzisiejszego podstawę działalności gospodarczej jednostek samorządu 

terytorialnego, określanej jako gospodarka komunalna. 

Gospodarka komunalna, zgodnie z definicją ustawową, zamieszczoną w artykule 1 

cytowanej ustawy, polega na wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 

własnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Inaczej 

ujmując, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

Ustawy uchwalone w ramach reformy samorządowej w 1998 roku wprowadziły w 

Polsce dwa kolejne szczeble samorządowe, powiaty i województwa, które uzyskały oddzielne 

zadania w zakresie realizacji potrzeb zbiorowych wspólnot i które wykonują te zadania przy 

pomocy powierzonego im majątku oraz zapewnionych ustawowo dochodów.  

W ustawach określających kompetencje poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego przyjęte zostały nieco odmienne rozwiązania dotyczące zakresu dopuszczalnej 

działalności gospodarczej, jednak podstawową zasadą przyjętą przez ustawodawcę było, z 
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małymi wyjątkami, dopuszczenie tylko działalności gospodarczej mającej na celu realizację 

zadań o charakterze publicznym. 

 

2. Materialne podstawy gospodarki komunalnej 
 

Mienie wszystkich jednostek samorządu komunalnego jest mieniem komunalnym, 

służącym realizacji zadań samorządów. Na mienie komunalne składają się, obok prawa 

własności, również inne prawa majątkowe, w tym prawo użytkowania wieczystego i inne 

ograniczone prawa rzeczowe oraz środki pieniężne różnych kategorii. Środki te uzyskiwane 

są zarówno z należnych jednostkom samorządu terytorialnego podatków lokalnych i udziałów 

w podatkach należnych budżetowi państwa, z opłat, wynikające np. z ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, z dochodu z majątku komunalnego, z transferów z budżetu państwa 

(subwencje ogólne i dotacje celowe) oraz ze środków zagranicznych (są to przede wszystkim 

środki europejskie, wśród nich środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, środki 

funduszy wspomagających rolnictwo i rybołówstwo oraz środki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego). Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, składających się na 

mienie komunalne, należą również dochody inne, takie jak spadki, zapisy, darowizny, 

odszkodowania, dochody z kar pieniężnych i grzywien, dochody uzyskiwane z budżetu 

państwa, związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz dotacje z innych jednostek 

samorządu terytorialnego czy z funduszy celowych.  

 

3. Zakres zadań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
zaspokajania potrzeb zbiorowych  
 

Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu 

zadań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty komunalnej. Każdemu 

szczeblowi samorządu powierzony został ustawowo określony zakres takich zadań – zadania 

gminy, powiatu i samorządowego województwa  nie pokrywają się wzajemnie. 

Gmina, która jest podstawowym szczeblem samorządowym, posiada najszersze 

zadania z zakresu zaspokajania potrzeb społecznych i w związku z tym prowadzi działalność 

gospodarczą w najszerszym zakresie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym do zadań gminy należą w szczególności sprawy z zakresu: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
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3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz, 

4) działalności w zakresie telekomunikacji, 

5) lokalnego transportu zbiorowego, 

6) ochrony zdrowia, 

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

10) edukacji publicznej, 

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

13) targowisk i hal targowych, 

14) zieleni gminnej i zadrzewień, 

15) cmentarzy gminnych, 

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej.  

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w zakresie: 

1) edukacji publicznej w sferze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz publicznych szkół specjalnych, 

2) promocji i ochrony zdrowia, w tym prowadzenia szpitali ogólnych,  

3) pomocy społecznej, w tym prowadzenia powiatowych domów opieki społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) polityki prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

powoływania powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

5) wspierania osób niepełnosprawnych, 
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6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, w tym zarządzanie siecią dróg 

powiatowych i ruchem na nich, wydawanie praw jazdy, prowadzenie ewidencji pojazdów,  

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

8) kultury fizycznej i turystyki, 

9) geodezji, kartografii i katastru, 

10) gospodarki nieruchomościami, 

11) administracji architektoniczno-budowlanej, 

12) gospodarki wodnej, w tym wydawanie zezwoleń wodno-prawnych,  

13) ochrony środowiska i przyrody, w tym rozpatrywanie inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska,   

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, w tym ochrona gruntów rolnych i 

leśnych,  

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym 

prowadzenie powiatowego urzędu pracy,  

18) ochrony praw konsumenta, w tym powoływanie powiatowych rzeczników praw 

konsumenta,  

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

20) obronności, 

21) promocji powiatu, 

22) działalności w zakresie telekomunikacji. 

 

Do zadań samorządu województwa należą zadania z zakresu: 

1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 

2) promocji i ochrony zdrowia, w tym prowadzenie psychiatrycznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, 

3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym organizowanie i 

prowadzenie działalności kulturalnej oraz wojewódzkich bibliotek publicznych,  

4) pomocy społecznej, w tym kształcenie służb społecznych i wdrażanie programów 

pomocy społecznej, 

5) polityki prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

opracowywanie programów pomocy osobom niepełnosprawnym, 

6) modernizacji terenów wiejskich,  
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7) zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie planu przestrzennego 

zagospodarowania województwa, 

8) ochrony środowiska,  

9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności 

wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, 

10)  transportu zbiorowego i dróg publicznych, w tym budowa, utrzymanie, 

modernizacja i zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz zarządzanie ruchem na drogach 

wojewódzkich,  

11) kultury fizycznej i turystyki, 

12) ochrony praw konsumentów, 

13) obronności, 

14) bezpieczeństwa publicznego, 

15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

16) działalności w zakresie telekomunikacji, 

17) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

 

4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia gospodarki komunalnej 
 

Znaczne zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki komunalnej wprowadziła 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2010 roku. 

Ustawa ta przesądziła, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w formach samorządowego zakładu budżetowego lub 

spółek prawa handlowego. Te dwie formy nie wyczerpują form organizacyjno-prawnych 

realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.  

Należy mocno podkreślić, że to organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego: rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw podejmują, w formie 

uchwały, decyzje o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować swoje zadania z zakresu 

użyteczności publicznej i zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej 

samodzielnie, jako jednostki organizacyjne finansów publicznych, w postaci zakładów 

budżetowych, za pośrednictwem spółek prawa handlowego bądź wykorzystując 

cywilnoprawne formy realizacji zadań gospodarczych. W tym ostatnim przypadku jednostki 

samorządu terytorialnego mogą powierzać te zadania w drodze umowy cywilnoprawnej 

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej. Przy zawieraniu tych umów, zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 ustawy o 

gospodarce komunalnej, muszą być uwzględniane przepisy ustawy o finansach publicznych, 
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ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym, ustawy o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o woloriantacie, albo na zasadach ogólnych.  

Dla realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzą działalność komunalną w formie: 

a. samorządowych zakładów budżetowych – ich wydatki są pokrywane z 

przychodów własnych, mogą jednak otrzymywać z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe i dotacje 

podmiotowe,  

b. spółek prawa handlowego – które mogą być tworzone przez jeden podmiot 

(są to jednoosobowe spółki jednostki samorządu) bądź przez kilka 

podmiotów. Spółki takie posiadają osobowość prawną i własny majątek. W 

sektorze komunalnym największe znaczenie mają spółki kapitałowe: z 

ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, dominuje przy tym 

tendencja do tworzenia jednoosobowych spółek. Jednostki samorządu 

terytorialnego, będące właścicielami wszystkich udziałów bądź wszystkich 

akcji spółki, mogą kierować działalnością powołanych spółek poprzez 

podejmowanie uchwał przez samorządowy organ uchwałodawczy. Art. 14 

ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

przewiduje, że dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być zawiązywane spółki 

kapitałowe, spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne, 

c. stowarzyszeń – zgodnie z art. 84 ustawy o samorządzie gminnym gminy 

mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i 

województwami, wyłącznie w celu wspierania idei samorządności i obrony 

wspólnych interesów. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 75 nie 

zawiera takiego ograniczenia, a również dopuszcza tworzenie stowarzyszeń 

wraz z powiatami i województwami. Ustawa o samorządzie województwa 

w art. 8b zawiera analogiczne rozwiązanie, jak ustawa o samorządzie 

powiatowym. Organizację, zadania i tryb pracy stowarzyszenia 

samorządowego określa statut, utworzony na podstawie przepisów prawa o 

stowarzyszeniach, a podstawową zasadą każdego stowarzyszenia jest jego 

niezarobkowy charakter. 

 

W polskim systemie samorządowym najwięcej zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej zostało powierzone gminom. Gminy i województwa mogą prowadzić również 
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działalność wykraczającą poza strefę użyteczności publicznej, wyłącznie w formie spółki 

prawa handlowego. 

Gminy mogą tworzyć spółki w tym celu, o ile, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o 

gospodarce komunalnej, na rynku lokalnym istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty 

samorządowej i równocześnie występuje w gminie bezrobocie, w znacznym stopniu ujemnie 

wpływające na poziom życia wspólnoty samorządowej, a nie można wpłynąć na aktywizację 

życia gospodarczego w wyniku innych działań. Ograniczenie to nie dotyczy również 

tworzenia innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym klubów sportowych 

działających w formie spółki kapitałowej. Województwo może tworzyć, poza sferą 

użyteczności publicznej województwa, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki 

akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu 

czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w 

zakresie telekomunikacji służących rozwojowi województwa. 

Ważnym elementem w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego jest 

dopuszczenie przez ustawodawcę publicznych form współpracy. 

Związek komunalny jest instytucjonalną formą współpracy międzygminnej i 

międzypowiatowej, który uzyskuje osobowość prawną.  

Ustawa o samorządzie gminnym, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale 7. 

ustawy, pozwala na tworzenie związków międzygminnych, w celu wspólnego wykonywania 

zadań publicznych. Podobne możliwości dla powiatów zostały zdefiniowane w rozdziale 7. 

ustawy o samorządzie powiatowym. Organem stanowiącym i kontrolnym związku 

międzygminnego jest zgromadzenie, w skład którego wchodzą wójtowie gmin 

uczestniczących w związku. Organ stanowiący związku powiatów tworzy zgromadzenie 

starostów powiatów uczestniczących w danym związku. 

Organem wykonawczym każdego związku komunalnego jest zarząd związku 

komunalnego, powoływany przez organ stanowiący. Związek komunalny ma zawsze na celu 

realizację zadań publicznych, a w celu realizacji określonych zadań gospodarczych może 

wspólnie z innymi podmiotami, publicznymi bądź prywatnymi, utworzyć np. spółkę prawa 

handlowego czy powołać fundację.  

Inną formą współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego są 

porozumienia komunalne (art. 74 ustawy o samorządzie gminnym i art. 73 ustawy o 

samorządzie powiatowym), gdzie jednostki samorządu terytorialnego podpisują porozumienia 

finansowe na rzecz realizacji określonych zadań publicznych, bez powoływania odrębnego 

podmiotu prawnego. Podpisanie porozumienia oznacza powierzenie realizacji zadań 

publicznych jednej jednostki samorządowej jednostce drugiej, która ma możliwości ich 

realizacji na rzecz obu wspólnot. Takie porozumienia dotyczą m. in. organizacji komunikacji 

publicznej. Jednostka samorządowa wykonująca zadania publiczne przejmuje prawa i 
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obowiązki pozostałych jednostek w zakresie powierzonych zadań, a jednostki uczestniczące 

w porozumieniu mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.  

 

5. Powierzanie przez samorząd zadań w zakresie gospodarki komunalnej 
 

Jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań publicznych nie muszą 

osobiście realizować wszystkich tych zadań. Ustawy ustrojowe przewidują kilka form 

organizacyjno-prawnych powierzania realizacji tych zadań podmiotom zewnętrznym.  

Ustawa o gospodarce komunalnej w art. 3 ust. 1 umożliwia jednostkom samorządu 

terytorialnego powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, 

osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w 

drodze umowy, podpisywanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o zamówieniach publicznych, ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o 

publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

woloriantacie. Ustawa zastrzega, że jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na 

podstawie innych ustaw konieczne jest posiadanie zezwolenia – wówczas jednostka 

samorządu terytorialnego może powierzyć realizację tego zadania wyłącznie podmiotowi 

posiadającemu takie zezwolenie. Dana jednostka samorządowa pozostaje odpowiedzialna za 

realizację tych zadań i jest zobligowana do ścisłej kontroli ich wykonania. Przedmiotem 

takiego powierzenia są często roboty budowlane czy realizacja usług komunalnych.  

Inną, nową formą współpracy podmiotów sektora publicznego z podmiotami sektora 

prywatnego w realizacji zadań publicznych jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Istotą 

tego partnerstwa jest dążenie przez podmiot publiczny do minimalizowania wkładu własnego 

przy realizacji zadań publicznych, poprzez sfinansowanie i zrealizowanie ich przez podmioty 

prywatne.  

Przedmiotem umowy zawieranej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

zawsze realizacja przez partnera prywatnego za wynagrodzeniem określonego 

przedsięwzięcia na rzecz partnera publicznego. Przedsięwzięciem takim może być: 

a. realizacja inwestycji infrastrukturalnych,  

b. świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje 

eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego celu składnikiem 

majątkowym,  

c. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji lub 

zagospodarowania miasta lub jego części, 

d. przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, 

wspierające realizację zadań publicznych.  
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W przeciwieństwie do innych form współpracy podmiotów prywatnych, podmiotem 

prywatnym podejmującym współpracę w ramach PPP może być wyłącznie przedsiębiorca  

polski lub przedsiębiorca zagraniczny. 

W przypadku projektów publiczno-prywatnych ustawa o partnerstwie publiczno-

prywatnym wprowadza dwie ścieżki wyboru partnera prywatnego, w zależności od 

planowanego wynagrodzenia: 

a.  jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania 

pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede 

wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera 

prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy 

ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

b. w przypadkach pozostałych wyboru partnera prywatnego i umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, w zakresie nieregulowanym w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

 
Jeżeli partner prywatny nie otrzymuje zapłaty za swój wkład, to dla osiągnięcia zwrotu 

kapitału i uzyskania przewidywanego zysku z inwestycji otrzymuje powstałą infrastrukturę do 

eksploatacji przez czas określony w umowie o koncesji, zawartej na podstawie przepisów 

ustawy o koncesji na roboty budowlane  lub usługi (w szczególności przepisów zawartych w 

rozdziale 3. ustawy). Docelowo, obiekt będący podmiotem umowy partnerskiej, staje się 

własnością komunalną. Przykładami takich przedsięwzięć z zakresu PPP są np. budowa 

basenu, budowa autostrady czy budowa mostu. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

mogą również być realizowane takie usługi komunalne, jak transport komunalny, 

dostarczanie wody pitnej czy odbiór odpadów i wywóz nieczystości.  

Kolejną, coraz częstszą formą powierzania zadań z zakresu gospodarki komunalnej 

innym podmiotom jest powierzanie ich organizacjom pożytku publicznego i organizacjom 

pozarządowym, na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Do takiego działania 

jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Strefa zadań 

publicznych, dopuszczona do realizacji przez te organizacje, obejmuje, zgodnie z art. 3 

cytowanej ustawy, bardzo szeroki zakres spraw, między innymi zadania w zakresie: 

• pomocy społecznej, 

• zapewnienie pomocy byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i 

wojskowym oraz kombatantom, 

• działalności charytatywnej, 
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• podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych, 

• ochrony i promocji zdrowia,  

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

• porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

• upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

• działań na rzecz integracji europejskiej. 

 

Organy administracji publicznej, a więc i organy samorządu terytorialnego, zostały 

zobowiązane przepisami cytowanej ustawy między innymi do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie, która to współpraca powinna 

odbywać się poprzez zlecanie im realizacji zadań publicznych, wymiany informacji o 

planowanych kierunkach działalności oraz do tworzenia wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnych. 

Realizacją tego ostatniego zobowiązania są powoływane przy organach jednostek 

samorządu terytorialnego komisje dialogu społecznego, będące głównym forum wymiany 

informacji i organizowania współdziałania z organizacjami pożytku publicznego i innymi 

organizacjami pozarządowymi.  

Oprócz tej współpracy organy samorządu terytorialnego powierzają organizacjom 

wymienionym w ustawie konkretne zadania publiczne, ogłaszając konkursy ofert na realizację 

określonego zadania. Po rozstrzygnięciu konkursu dochodzi do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej między organem samorządu terytorialnego a podmiotem społecznym, na 

okres nie dłuższy niż 3 lata. Realizacja tych zadań podlega okresowej kontroli przez organ 

samorządu terytorialnego, który dokonuje oceny sposobu wywiązania się z podjętego zadania 

(art. 17 ustawy).  

*** 
Dwadzieścia dwa lata, które minęły od rozpoczęcia reformy ustrojowej w Polsce i 

przywrócenia samorządu terytorialnego, to również okres zasadniczych przemian 

ustrojowych. Sposób gospodarowania mieniem komunalnym ulegał w minionym 
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dwudziestoleciu wielu zmianom, związanym ze zmianami gospodarki polskiej. Wszystkie te 

zmiany znalazły swoje odbicie w ustawach wyznaczających sposób realizacji powierzonych 

samorządowi zadań publicznych. W nowym ustroju wzrosła ranga inicjatywy obywatelskiej i 

udziału społeczeństwa w realizacji zadań publicznych: stąd zupełnie nowe rozwiązania, 

wyznaczone takimi ustawami, jak ustawa o  działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym czy ustawa o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi. W przemianach form i sposobów realizacji zadań publicznych, 

służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnot samorządowych, znajduje 

odzwierciedlenie całość zmian ustrojowych, które przeszła Polska w minionym 

dwudziestoleciu.  
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