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Wstęp
Oddawana w ręce Czytelników książka jest zwieńczeniem projektu badawczego,
realizowanego przez autorów w latach 2016-2019 dzięki grantowi pozyskanemu z
Narodowego Centrum Nauki. Idea, jaka przyświecała autorom na początku to połączenie
doświadczenia badawczego na polu polityki lokalnej, badań pogranicza, wielokulturowości
województwa opolskiego (Ganowicz i Opioła 2017; Opioła 2014a; 2014b; 2015; Opioła i
Trzcielińska-Polus 2013) oraz w obszarze jakości rządzenia (Czepil 2014; 2015; 2016).
Zaowocowało to pomysłem zbadania jakości rządzenia na poziomie gminnym oraz
zdiagnozowania, w jakim stopniu oraz w jaki sposób, na lokalną jakość rządzenia może
wpływać zróżnicowanie etniczne mieszkańców gminy. Początkowo autorów interesowało
także zagadnienie siły lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. W toku prac zdecydowano
się jednak – zgodnie z praktyką badania jakości rządzenia – włączyć społeczeństwo
obywatelskie jako jeden z wymiarów jakości rządzenia (partycypacja). Autorzy prowadzili
badania na obszarze województwa opolskiego, w którym około połowa gmin zamieszkiwana
jest wspólnie przez ludność polską, śląską i niemiecką.
Założenia teoretyczne i metodologiczne badania przygotowywane były w 2015 roku.
W 2016 roku, zgodnie z sugestiami recenzentów projektu, niektóre elementy procesu
badawczego uproszczono. Operacjonalizacja podstawowych kategorii badawczych, dobór
wskaźników, opracowanie indeksów jakości rządzenia oraz zróżnicowania etnicznego oraz
analiza statystyczna to zadania, które realizowane były w 2016 i 2017 roku. W połowie 2017
roku przeprowadzono ankietę CAWI a od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku prowadzono
badania jakościowe w czterech gminach województwa opolskiego: Domaszowice,
Kolonowskie, Paczków i Walce. Podsumowując, proces badawczy (pomijając etap
konceptualizacji i operacjonalizacji) składał się z dwóch etapów zgodnie z przyjętą metodą
analizy zagnieżdżonej. Autorzy przeprowadzili najpierw analizę statystyczną w oparciu o
dane zastane (wzbogaconą o badanie CAWI). Na podstawie danych ilościowych wybrano do
kolejnego etapu analizy jakościowej cztery gminy, których zbadanie miało pozwolić na
bardziej dogłębną eksplorację możliwych zależności między zróżnicowaniem etnicznym a
jakością rządzenia.
Książka składa się z pięciu rozdziałów. Ze względu na fakt iż jest to raport z badań,
objętość poszczególnych rozdziałów różni się znacznie, autorzy postanowili jednak zachować
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pierwotnie przyjętą strukturę, zgodnie z logiką prowadzonego badania. W rozdziale
pierwszym przedstawiono problem badawczy, pytania badawcze oraz hipotezy. Następnie, w
celu osadzenia prowadzonych badań w szerszym kontekście, dokonano przeglądu literatury
dotyczącej związków zróżnicowania etnicznego i jakości rządzenia oraz przedstawiono
wynikające z niej założenia wstępne/dylematy. W końcowej części pierwszego rozdziału
opisano kolejne etapy badania.
Rozdział drugi poświęcony jest konceptualizacji i operacjonalizacji procesu
badawczego. Rozdział rozpoczyna się ogólną charakterystyką polskiej gminy, która stanowi
naszą jednostkę analizy. Następnie znajduje się operacjonalizacja pojęcia „zróżnicowanie
etniczne” wraz z rozważaniami na temat problemów związanych z pomiarem zróżnicowania
etnicznego, z którymi musieli zmierzyć się autorzy. Ostatnia część rozdziału to
operacjonalizacja pojęcia jakość rządzenia oraz objaśnienie opracowanego przez autorów
indeksu jakości rządzenia na poziomie lokalnym.
W rozdziale trzecim zawarto charakterystykę województwa opolskiego, a w
szczególności jego wielokulturowości jako cechy wyróżniającej na tle innych regionów
Polski. W rozdziale znajduje się krótka analiza historyczna wielokulturowości i
pograniczności regionu, jak i porównanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w
regionie do innych województw Polski. Rozdział kończy się przedstawieniem jakości
rządzenia w województwie opolskim na tle innych województw.
Rozdział czwarty to prezentacja wyników przeprowadzonej przez autorów analizy
ilościowej. W rozdziale tym znajduje się część zebranych danych statystycznych oraz analizy
korelacji między indeksem jakości rządzenia a poziomem zróżnicowania etnicznego. W
rozdziale tym znajdują się również pierwsze wnioski oraz dodatkowe pytania , które pojawiły
się po analizie danych.
Rozdział piąty – najobszerniejszy – zawiera studia przypadków czterech gmin
województwa opolskiego. W tej części znajduje się wyjaśnienie sposobu wyboru przypadków
do analizy jakościowej, szczegółowy opis procedury zbierania, analizy i opracowywania
informacji oraz cztery studia przypadków, przeprowadzone oraz prezentowane według
jednego schematu.
Książkę kończą konkluzje, będące odniesieniem się do postawionych na wstępie
pytań i hipotez, ale także dodatkowe wnioski jakie wyłoniły się w trakcie kilkuletniej pracy
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nad postawionym tu problemem badawczym. Dopełnieniem całości są załączniki, spisy tabel i
rysunków oraz wykaz literatury.
Z perspektywy czterech lat poświęconych na realizację opisanego w książce badania,
autorzy oceniają je jako zadanie niezmiernie trudne. Zdając sobie sprawę, że problematyka ta
jest jednym z najbardziej „niekonkluzywnych” obszarów badawczych w naukach społecznych
(dodatkowo często sposób objaśnienia zależy od dyscypliny reprezentowanej przez badacza, a
zagadnieniem tym zajmują się zarówno politologowie jak i socjologowie, ekonomiści i
przedstawiciele innych dyscyplin), chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do ostatecznego kształtu prezentowanych badań. Anonimowym recenzentom propozycji
projektu badawczego, złożonego (dwukrotnie) do Narodowego Centrum Nauki. Koleżankom
i kolegom z Uniwersytetu Opolskiego, którzy podczas – często burzliwych – dyskusji
pomagali lepiej zrozumieć przedmiot badań, w szczególności Błażejowi Chorosiowi,
Borysowi Cymbrowskiemu, Ewie Ganowicz, Danucie Kisielewicz, Aleksandrowi Kwiatkowi,
Markowi

Mazurkiewiczowi,

Kamilowi

Minknerowi,

Magdalenie

Ozimek-Hanslik,

Krzysztofowi Zubie. Uczestnikom konferencji, podczas których autorzy poddawali dyskusji
założenia lub wyniki badania (m.in. w Luksemburgu, Warszawie, Kamieniu Śląskim,
Szawlach, Kijowie). Anonimowym recenzentom artykułów oraz redaktorom czasopism
naukowych i monografii zbiorowych, w których autorzy publikowali częściowe wyniki
swoich badań. Wreszcie, recenzentom niniejszej książki (oraz jej wersji w języku angielskim)
i wszystkim zaangażowanym w proces wydawniczy.

5

Rozdział I. Problem badawczy, przegląd literatury przedmiotu i główne
etapy badań

1. Problem badawczy i jego uzasadnienie
Problemem

badawczym

prezentowanych

tu

badań

jest

związek

między

zróżnicowaniem etnicznym województwa opolskiego a jakością rządzenia w poszczególnych
gminach tego regionu. Celem projektu badawczego jest diagnoza ewentualnych zależności
między tym zróżnicowaniem a poziomem jakości rządzenia na szczeblu lokalnym. Główne
pytanie badawcze na jakie autorzy chcieliby odpowiedzieć dotyczy tego czy wieloetniczność
wzmacnia jakość rządzenia czy jest raczej czynnikiem utrudniającym rozwój tego wymiaru
sfery publicznej? Odpowiedź na to pytanie wymaga odpowiedzi na kilka następujących pytań
szczegółowych: Czy w gminach województwa opolskiego charakteryzujących się
zróżnicowaniem etnicznym występuje inny poziom jakości rządzenia, niż w gminach
etnicznie jednolitych? W jaki sposób zróżnicowanie może wpływać na jakość rządzenia? Jak
wygląda kierunek zależności oraz poprzez jakie mechanizmy społeczno-polityczne te dwa
wymiary na siebie oddziałują? Na podstawie powyższych pytań chcielibyśmy postawić
następujące hipotezy badawcze:
1. W gminach województwa opolskiego charakteryzujących się zróżnicowaniem
etnicznym, w porównaniu do gmin jednolitych etnicznie, występuje wyższa jakość rządzenia.
2.

Poczucie

odrębności

mniejszości

województwa

opolskiego

(mniejszość

niemiecka, obywatele deklarujący śląską tożsamość narodową) oraz ich interesy polityczne są
czynnikami

sprzyjającymi

wyższej

jakości

rządzenia

w

gminach

województwa

zróżnicowanych etnicznie.
Źródłem inspiracji dla podjętych badań było studium Roberta Putnama
przeprowadzone we Włoszech, w których badał on międzyregionalne różnice w wymiarze
wzorów obywatelskiego zaangażowania oraz sprawności instytucji (Putnam 1995). Ta optyka
skłoniła autorów projektu do pytania o wpływ zróżnicowania etnicznego w województwie
opolskim na różnice występujące, przede wszystkim, między wschodem a zachodem
województwa (w badaniu nie bierzemy pod uwagę wpływu pogranicza polsko-czeskiego,
przy południowej granicy). W przeciwieństwie do Putnama, w naszych badaniach to czynnik
zróżnicowania etnicznego jest traktowany jako zmienna wyjaśniająca hipotetyczne różnice w
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zakresie poziomu jakości rządzenia. Inny jest też poziom analizy: podczas gdy Putnam
skupiał się na różnicach między regionami, autorów interesował niższy, gminny poziom
eksploracji.
Prezentowane tu badania łączą dwa zagadnienia, które zdobywają coraz większe
znaczenie w świetle współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych. Pierwsze zagadnienie
dotyczy wielokulturowości regionów oraz rozwoju tożsamości regionalnych, wpisując się tym
samym w aktualną agendę badawczą w zakresie polityki regionalnej w Europie (por. Jeffery
2015; Mihajlović 2014; Paasi 2013; Riding i Jones 2017; Vainikka 2015). W tym kontekście
badania

stanowią ważny element, poszerzający stan wiedzy na temat funkcjonowania

regionów wielokulturowych na kontynencie. Województwo opolskie jest miejscem, w którym
odbywają się procesy podobne do tych, obserwowanych w innych regionach UE: migracje,
rosnące rozwarstwienie ekonomiczne i marginalizacja społeczna, wzrost znaczenia podwójnej
identyfikacji (narodowej oraz regionalnej), malejące zainteresowanie polityką w wymiarze
europejskim i narodowym, przy rosnącej partycypacji obywatelskiej w wymiarze
regionalnym i lokalnym. Ten ostatni element dotyczy drugiego zagadnienia poruszanego w
badaniach, a mianowicie rosnącego zainteresowania kwestią jakości rządzenia. W centrum
zainteresowania znajdują się wtedy takie kwestie jak kapitał społeczny, zaufanie,
partycypacja, transparencja, rozliczalność czy efektywność (por. Działek 2011; Kaufman,
Kraay, Mastruzzi 2007; Łopaciuk-Gonczaryk i Hardt 2013; Newton 2001; Portes 1998;
Putnam 1995; 2001; Rothstein 2011; Wilkin 2013). W badaniach połączono te zagadnienia
zadając pytanie o związki przyczynowo-skutkowe między wielokulturowością regionu a
jakością jego instytucji.
Badania wpisują się także w dotychczasową tradycję badawczą w województwie
opolskim, ale jednocześnie wychodzą poza dominującą w nich perspektywę. Podstawowymi
elementami konstytutywnymi badań politologów na terenie województwa opolskiego jest
funkcjonowanie w regionie mniejszości niemieckiej oraz konsekwencje powojennych
przesiedleń ludności (por. Berlińska 1999; Lis 1993; 2013; Madajczyk 2001; Trosiak 2013;
Trzcielińska-Polus

1999).

Podczas

dotychczasowych

badań

skoncentrowanych

na

województwie opolskim zauważono jednak dwie ważne prawidłowości, które należy wziąć
pod uwagę w kontekście sformułowanego problemu badawczego:
1. Analizując województwo opolskie jako region zróżnicowany etnicznie i kulturowo
(pogranicze społeczne), należy zdać sobie sprawę z wielowymiarowości pogranicza jakie
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odnajdujemy w województwie. Pograniczność województwa opolskiego tworzy nie tylko
przygraniczne położenie województwa opolskiego (pogranicze polsko-czeskie), ale także – a
nawet w decydującym stopniu – obecność w regionie dużej liczby przedstawicieli mniejszości
niemieckiej (wewnętrzne pogranicze polsko-niemieckie). Wyrazem tego pogranicza jest
wciąż trwały w kulturze materialnej, historyczny podział na „Niemcy” (Rejencja Opolska) i
„Polskę” (obszar dorzecza górnej Prosny: Praszka, Byczyna). Możemy mówić również o
pograniczu „topograficzno-społecznym” rozumianym jako zderzenie polskiej ludności
napływowej z „pruską” infrastrukturą i kapitałem symbolicznym. Następnie istniała
również„polska wielokulturowość" spowodowana powojennymi migracjami i wymieszaniem
polskojęzycznej ludności z odmiennych kulturowo regionów II Rzeczpospolitej. Podział
mniejszość niemiecka – większość polska jest więc tylko jednym z kilku możliwych
wymiarów analizy wielokulturowości.
2. W świetle danych ze spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 2002 i
2011 w województwie opolskim, podobnie jak w śląskim i dolnośląskim, nasiliło się zjawisko
śląskiej samoidentyfikacji mieszkańców. Szczególnej analizy wymaga identyfikowanie się
Ślązaków w kontekście identyfikacji z narodowością niemiecką – w ostatnim spisie
powszechnym zauważono duży spadek deklaracji narodowości niemieckiej i jednocześnie
duży przyrost identyfikacji śląskich. Zrozumienie tego procesu wymaga dokładnych badań na
poziomie gmin, a nawet wsi. Ma to duże znaczenie, albowiem mniejszość niemiecka jest
upodmiotowiona politycznie (oraz cechuje się wysokim poziomem instytucjonalizacji życia
społecznego), natomiast Ślązacy o swoją polityczną reprezentację dopiero walczą1.
Powyższe obserwacje skłaniają do uznania, że województwo opolskie jest
specyficznym regionem, którego podstawową cechą jest tradycja wielokulturowości i wciąż
obecne, doświadczane zróżnicowanie etniczne. Taki stan stwarza naturalną możliwość
badania związków między tymże zróżnicowaniem a jakością rządzenia na poziomie
lokalnym, co zostało wykorzystane przez autorów do weryfikacji wyżej sformułowanych
hipotez. Ponadto należy podkreślić, że w prezentowanym tu studium województwo opolskie
nie jest rozpatrywane, co wydaje się dominującą praktyką, jako jednolita całość porównywana
z innymi województwami (por. Przewłocka i in. 2013; Skrzypiec 2013; Wilkin 2008), ale jako
kulturowo heterogeniczny region, gdzie odnajdujemy procesy, zjawiska i różnice wymykające
się analizom uwzględniającym dane zagregowane na poziomie województwa. W ten sposób
1 Instytucjonalnym wyrazem tych dążeń jest rejestracja w 2018 roku trzech partii politycznych reprezentujących
Ślązaków: Śląskiej Partii Regionalnej, Ślonzoki Razem oraz Regionalna Mniejszość z Większością.
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wielokulturowa specyfika województwa opolskiego i jej hipotetyczny wpływ na jakość
rządzenia w regionie zostały „odkryte” dla badaczy zainteresowanych dynamiką takich
związków na poziomie gminnym. Dzięki temu badania pozwoliły również na ugruntowane
empirycznie odniesienie się do wielu utartych przekonań na temat różnic między zachodnimi
i wschodnimi gminami województwa opolskiego.
2. Przegląd literatury przedmiotu
Zaczynając ten podrozdział od uogólnienia, należy zaznaczyć, że w literaturze
przedmiotu podkreśla się zazwyczaj negatywny wpływ zróżnicowania etnicznego na jakość
rządzenia, wskazując na tzw. nowy dylemat liberalny. Podczas gdy podstawowym celem
liberalnych demokracji jest stworzenie warunków dla istnienia i poszanowania różnorodności,
ta sama różnorodność wydaje się osłabiać skłonność obywateli do zaangażowania w życie
publiczne i tym samym podważać społeczne podstawy dla efektywnego funkcjonowania
instytucji

demokratycznych

(Schaeffer

2013).

Jest

kilka

podejść

teoretycznych

wyjaśniających ten negatywny wpływ zróżnicowania etnicznego na szeroko pojmowaną
jakość rządzenia. W świetle psychologicznych teorii uprzedzeń podziały etniczne prowadzą
do międzyetnicznej nieufności oraz wewnątrzetnicznego faworytyzmu, a w konsekwencji do
napięć, konfliktów oraz braku gotowości do współpracy. Teoria sieci sugeruje, że w etnicznie
podzielonych społeczeństwach relacje społeczne są zorganizowane wzdłuż linii etnicznych,
co osłabia potencjalne mechanizmy kontroli społecznej i ponadgrupową mobilizację
obywatelską. Teoretycy wyboru publicznego wskazują, że zróżnicowanie etniczne wzmacnia
różnorodność preferencji i dążeń poszczególnych grup, co stanowi źródło antagonizmów. Z
kolei teorie kulturowe wskazują na brak wspólnego języka i wspólnie podzielanych znaczeń
jako źródło braku spójności społecznej, rozumianej jako niski poziom uogólnionego zaufania
oraz aktywności obywatelskiej. Jednocześnie te podejścia teoretyczne są poddawane w
wątpliwość przez zwolenników psychologicznej teorii kontaktu, która wskazuje, że codzienne
obcowanie z przedstawicielami innej kultury prowadzi do przełamywania uprzedzeń i
stereotypów, a w konsekwencji do ekspansji więzi opartych na zaufaniu (por. Alesina i in.
2003; Dinesen i Sønderskov 2018; Putnam 2007; Rothstein i Charron 2014, Schaeffer 2013;
Wallman Lundåsen i Wollebæk 2013, Wright i Bloemraad 2012).
W interesującym nas obszarze badań na szczególną uwagę zasługują dwie prace
opublikowane w ostatnich kilkunastu latach. Pierwsza to analiza Alberto Alesiny, Arnauda
9

Devleeschauwera, Williama Easterly, Sergio Kurlata i Romaina Wacziarga, dotycząca
zależności między frakcjonalizacją etniczną a rozwojem społeczno ekonomicznym państw
(Alesina i in. 2003), druga to wykład Roberta Putnama z 2007 roku dotyczący wpływu
zróżnicowania etnicznego na życie obywatelskie w Stanach Zjednoczonych (Putnam 2007).
Wkład pracy Alesiny w badania zależności między zróżnicowaniem etnicznym a
jakością

rządzenia

to

przede

wszystkim

opracowanie

uniwersalnego

wskaźnika

frakcjonalizacji etnicznej (ethnic fractionalization index, EFI), za pomocą którego w łatwy
sposób można prowadzić badania porównawcze o charakterze ilościowym. Indeks ten – który
również używamy w naszej analizie – bierze pod uwagę dwie zmienne: ilość grup etnicznych
w populacji oraz proporcje liczebności poszczególnych grup (Alesina i in. 2003: 158-159).
Większość późniejszych prac wykorzystuje wskaźnik EFI do pomiaru zróżnicowania
etnicznego.

W

odróżnieniu

od

wcześniej

używanego

wskaźnika

frakcjonalizacji

etnolingwistycznej (ethnolinguistic fractionalization, ELF), EFI pozwala na pomiar
frakcjonalizacji grup różniących się innymi niż tylko język cechami (np. identyfikacja
narodowa i etniczna, religia; por. Fearon 2003).
Niemniej, wkład wcześniej prowadzonych badań, opartych właśnie na wskaźniku
ELF, jest znaczący, szczególnie w wyjaśnianiu wspomnianego powyżej nowego dylematu
liberalizmu. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer i Robert Vishny
(1999), bazując na danych zebranych w 161 krajach, przekonują, że w krajach
homogenicznych pod względem etnolingwistycznym jakość rządzenia jest wyższa niż w
krajach zróżnicowanych pod tym względem. Wraz ze wzrostem zróżnicowania etnicznego
rośnie poziom interwencjonizmu państwowego, maleje natomiast wydajność i jakość
dostarczanych usług publicznych. Powszechnym zjawiskiem jest wykluczanie lub
dyskryminowanie mniejszości etnicznych w dostępie do usług publicznych (Ibidem: 1220).
Podobne wnioski płyną z badań Williama Easterly i Ross Levine, którzy analizując kraje
Afryki wyjaśniają wysokim poziomem zróżnicowania etnolingwistycznego niestabilność
polityczną i niski poziom świadczonych usług publicznych (Easterly i Levine 1997).
Równolegle pojawiały się również badania krytykujące wskaźnik frakcjonalizacji
jako najbardziej adekwatny do badań związków przyczynowo skutkowych między
wielokulturowością a zjawiskami i procesami politycznymi. Np. James Fearon (2003) oraz
Jose Montalvo i Marta Reynal-Querol (2005) zauważyli, że nie tyle zróżnicowanie etniczne
co dystans między grupami etnicznymi w danej społeczności jest zjawiskiem o dużo

10

większym potencjale eksplanacyjnym. Zaproponowany przez Reynal-Querol wskaźnik
polaryzacji, (RQ index, Reynal-Querol 2002) nie przyjął się jednak tak powszechnie jak
wskaźnik frakcjonalizacji w badaniach społecznych. Warto odnotować, że w przypadku
prezentowanych w tej książce badań, zakładamy, że dystans kulturowy we wszystkich
branych przez nas pod uwagę jednostkach analizy jest taki sam, ponieważ w każdej z
analizowanych gmin mieszkają przedstawiciele trzech tych samych grup etnicznych, (choć w
różnych proporcjach). Dlatego w tym przypadku indeks frakcjonalizacji jest właściwszym
probierzem zróżnicowania etnicznego.
O ile w cytowanych wyżej badaniach naukowcy – głównie ekonomiści – dociekali
zależności

przyczynowo-skutkowych

pomiędzy

wysokim

poziomem

zróżnicowania

etnicznego a niskim poziomem jakości rządzenia i dobrobytu, w późniejszych badaniach
zaczęto szukać odpowiedzi, czy zróżnicowanie etniczne jest jedynym i podstawowym
czynnikiem różnic pod tym względem. Paul Collier argumentował, iż zróżnicowanie etniczne
ma dużo bardziej negatywny wpływ w reżimach niedemokratycznych, podczas gdy stabilne
kraje demokratyczne radzą sobie lepiej z wielokulturowością swoich społeczeństw (Collier
2000). Jan Delhey i Kenneth Newton (2005) zauważyli bezpośredni wpływ jednolitości
etnicznej na wyższy poziom zaufania i pośredni na jakość rządzenia, życia oraz egalitaryzm
ekonomiczny. Zaczęto się również zastanawiać, czy – i w jakich warunkach – zróżnicowanie
etniczne może być czynnikiem wzmacniającym proces rządzenia. Według Roberta Putnama w
perspektywie średnio i długookresowej zróżnicowana etnicznie społeczność jest w stanie
wytworzyć nowe formy solidarności społecznej i międzyetnicznego zaufania (Putnam 2007).
Teza ta, wygłoszona podczas uroczystości przyznania badaczowi nagrody Johana Skytte, stała
się

wkrótce

bardzo

wpływowym

punktem

odniesienia

dla

badaczy

związków

wielokulturowości ze stabilnością społeczno-polityczną współczesnych społeczeństw.
Putnam w swojej pracy zwraca uwagę na szereg pozytywnych i negatywnych
aspektów rosnącego zróżnicowania etnicznego. Nie odnosząc się do wszystkich
przedstawionych tam przykładów, skupmy się na tej części badań, które dotyczą
zróżnicowania na poziomie lokalnym. Bazując na danych the Social Capital Community
Benchmark Survey, Putnam wskazuje, że lokalne społeczności heterogeniczne w Stanach
Zjednoczonych charakteryzują się: niższym zaufaniem do lokalnej władzy i lokalnych
mediów, niższą frekwencją wyborczą (ale jednocześnie wyższym poziomem zainteresowania
polityką), mniejszą skłonnością do udziału we wspólnych projektach na rzecz lokalnej
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społeczności, mniejszą gęstością sieci przyjacielskich, niższym poziomem odczuwanej
jakości życia, większym znaczeniem telewizji jako podstawowego źródła rozrywki (Putnam
2007:

149-150).

Niemniej,

argumentując

swoją

tezę

o

pozytywnych

efektach

wielokulturowości w perspektywie długookresowej, Putnam zwraca uwagę iż historia
amerykańskiego społeczeństwa to dzieje wielonarodowej wspólnoty, która w pierwszej
połowie XX wieku oraz bezpośrednio po drugiej wojnie światowej zastąpiła dominujące
nacjonalizmy etniczne nacjonalizmem obywatelskim (amerykanizmem; ibidem: 162-163).
Zróżnicowanie etniczne amerykańskiego społeczeństwa jest więc wielopoziomowe, a składa
się na nie dziedzictwo trzech procesów: masowej migracji w XVII-XIX wieku przede
wszystkim z krajów Europy, niewolnictwa oraz współczesnej fali imigracji z krajów Ameryki
Łacińskiej, Azji,

Bliskiego

Wschodu.

Pierwszy

z

wymienionych

procesów

jest

potwierdzeniem tezy o możliwościach zbudowania silnego kapitału społecznego oraz
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w wielonarodowych wspólnotach w perspektywie
długookresowej. Wydaje się, że czynnik ten – historia długiego współżycia wieloetnicznej
społeczności – ma również znaczenie w przypadku gmin woj. opolskiego, których struktura
etniczna ukształtowała się w zasadniczej formie 70 lat temu.
Wkrótce tezy Putnama zaczęto weryfikować w warunkach innych regionów świata.
Maurice Gesthuizen, Tom van der Meer i Peer Scheepers (2009) ustalili, że w przypadku
demokracji europejskich, na różnice w poziomie kapitału społecznego między państwami
kontynentu dużo większy wpływ niż zróżnicowanie etniczne wywierają czynniki takie jak
nierówności ekonomiczne oraz ugruntowanie reżimu demokratycznego w państwie (im
dłuższa, nieprzerwana historia demokracji, tym wyższy poziom kapitału społecznego).
Podobnej zależności nie stwierdzili też w innym porównawczym badaniu krajów Europy
(Hooghe, Reeskens, Stolle i Trassers 2009). Patrick Sturgis, Ian Brunton-Smith, Sanna Read i
Nick Allum (2011), analizując społeczeństwo brytyjskie na poziomie wspólnot sąsiedzkich
nie wykazali istotnych statystycznie zależności przyczynowo skutkowych między
zróżnicowaniem etnicznym i zaufaniem społecznym.
Warto też odnotować interesującą krytykę Putnamowskiego podejścia do badań
związków przyczynowo-skutkowych między zróżnicowaniem etnicznym a kapitałem
społecznym. Według Alejandro Portesa badane przez Putnama zmienne (zaufanie społeczne,
społeczeństwo obywatelskie, zróżnicowanie etniczne) korelują ze sobą, ale nie można
powiedzieć, że jedne są konsekwencjami drugich, raczej obustronnie na siebie oddziałują
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(Działek 2011; Portes 1998; Portes i Vickstrom 2011). Portes i Vickstrom odwracają też
logikę wywodu, stawiając tezę, iż to wysoka jakość rządzenia może być czynnikiem
zmniejszającym negatywne skutki zróżnicowania etnicznego i podnoszącym zaufanie
społeczne (Portes i Vickstrom 2011: 476).
Jak wynika z dotychczas przedstawionego przeglądu literatury, większość badań to
analizy porównawcze na poziomie narodowym. Podstawową zmienną zależną w większości
badań jest też kapitał społeczny lub kohezja społeczna, natomiast jakość rządzenia czy
społeczeństwo obywatelskie pojawiają się ewentualnie jako możliwe konsekwencje. Analiz
prowadzonych na poziomie lokalnym jest zdecydowanie mniej. Do takich należy cytowany
wyżej Putnam (2007) czy Sturgis z zespołem (2011). Ważnym przykładem jest tutaj badanie
wpływu zróżnicowania etnicznego na obywatelskość i skłonność do kolektywnego działania
dla dobra lokalnej wspólnoty, przeprowadzone na przykładzie nepalskich wiosek (Baland,
Bardhan, Das, Mookherjee i Sarkar 2007), w którym nie wykazano wpływu tegoż
zróżnicowania na poziom odpowiedzialności za dobro wspólne. Wiele cennych wskazówek
przynoszą ostatnie badania Ruuda Koopmansa i Merlina Schaeffera nad zależnością między
zróżnicowaniem etnicznym a kohezją społeczną w lokalnych społecznościach miejskich we
Francji, Niemczech i Holandii (Koopmans i Schaeffer 2016). Badacze ci potwierdzili istnienie
negatywnej zależności przyczynowo skutkowej między heterogenicznością społeczności a
kohezją społeczną, ale jednocześnie dowodzą, że negatywne skutki mogą być złagodzone
przez prowadzenie odpowiedniej polityki względem imigrantów (integracyjnej raczej niż
asymilacyjnej).
W

ramach

przeglądu

literatury

warto

również

odnieść

się

do

badań

przeprowadzonych w województwie opolskim. Dotychczas tematyka związków pomiędzy
wielokulturowością województwa opolskiego a jakością rządzenia była peryferyjnym
obszarem zainteresowania badaczy. Ci, którzy podejmowali zagadnienie wielokulturowości
województwa opolskiego nie koncentrowali swojej uwagi na jej związkach z jakością
rządzenia i właściwie nie posługiwali się tym pojęciem. Jednak w badaniach pojawiają się
wątki, które pozwalają na wyprowadzenie pewnych wniosków na temat związków między
wielokulturowością województwa a zjawiskami, które mieszczą się w problematyce jakości
rządzenia (np. specyfika lokalnego kapitału społecznego, partycypacja, społeczeństwo
obywatelskie, jakości regionalnych i lokalnych instytucji). Dlatego poniżej staramy się
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wydobyć

z

tych

badań

wątki

i

konkluzje,

które

dotyczą

zależności

między

wielokulturowością a zjawiskami składającymi się na jakość rządzenia.
W badaniach odnoszących się do okresu pierwszych dekad po przesiedleniach,
badacze zwracają uwagę na różnice między trzema „grupami interesu”: osadnikami,
przesiedleńcami z Kresów Wschodnich i autochtonami oraz konkurencję międzygrupową.
Jako grupa najbardziej dynamiczna postrzegana była grupa osadników. Przesiedleńcy
natomiast, podobnie jak ludność śląska, byli grupą społecznie upośledzoną. W przypadku
Ślązaków wynikało to z instrumentalnego traktowania przez władze PRL oraz dyskryminacji
w zakresie dostępu do usług publicznych i stanowisk w strukturach władzy lokalnej.
Społeczne upośledzenie Kresowiaków wynikało natomiast z poczucia tymczasowości, utraty
własnych małych ojczyzn i negatywnych autostereotypów (Madajczyk i Berlińska 2008: 526).
Grupy te – Ślązaków i repatriantów z Kresów Wschodnich – postrzegano jako grupy
szczególnie konkurujące ze sobą także w obszarze kulturowym. Z kolei osadnicy, którzy
przybywali na Opolszczyznę najczęściej dobrowolnie, byli definiowani w opozycji do ludzi z
Kresów i Ślązaków jako grupa wiodąca, ucieleśniająca „ideologię pionierów” (Kwaśniewski
1968: 168-169). Wprawdzie dostrzegano i doceniano wyższy poziom kapitału kulturowego i
ekonomicznego wśród ludności śląskiej (np. Madajczyk i Berlińska 2008: 568; Rauziński
1986: 17), ale potencjał ten nie był optymalnie wykorzystywany w celach rozwojowych.
Ponadto, wskutek kolejnych fal emigracji Ślązaków do RFN, w latach 70. i 80. następowała
dalsza dezintegracja społeczna tej grupy jak i całej społeczności Opolszczyzny (Jacher 1991).
Według Marii Śmiełowskiej (1991) charakter kontaktu między grupami etnicznymi
na Śląsku Opolskim po wojnie był konfliktowy. Wynikało to z: przeciwstawnych lub
nieadekwatnych norm i wartości kultur każdej z grup; sprzecznych interesów grupowych;
barier cywilizacyjnych; przeniesienia na Ślązaków negatywnego nastawienia emocjonalnego
do Niemców i kultury niemieckiej; negatywnego nastawienia Ślązaków wobec przybyszy
(Śmiełowska 1991: 57). Zdaniem autorki uformowane wówczas stereotypy i autostereotypy
miały znaczenie także dla stosunków międzygrupowych w latach 90. Z kolei Danuta
Berlińska wskazywała na ewolucję stosunków międzygrupowych od otwartego antagonizmu
w pierwszych latach po wojnie, poprzez konflikt utajony, izolacjonizm, do etapu integracji
funkcjonalnej w latach 90. XX wieku (Berlińska 1998: 17). Badania te wskazują więc, że w
okresie powojennym trudno mówić o społeczności regionalnej charakteryzującej się tym, co
Robert Putnam określił mianem pomostowego kapitału społecznego (bridging social capital).
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Opolszczyzna była raczej podzielona między grupy dysponujące silnym wiążącym kapitałem
społecznym (bonding social capital). Dodatkowo, szczególnie rodzima ludność śląska, w
konfrontacji z nieprzyjaznym aparatem państwa komunistycznego, wykazywała alienację i
nieufność wobec oficjalnych instytucji państwa (Jacher 1994). Jednak należy powtórzyć, że w
miarę współistnienia wypracowano metody kooperacji i instytucjonalizacji konfliktów
międzygrupowych.
W badaniach odnoszących się do sytuacji obecnej (czyli po 1989 roku), mamy do
czynienia z różnymi, często przeciwstawnymi koncepcjami. Poniżej prezentujemy przegląd
najważniejszych konkluzji z tych badań, uwypuklając związki między wielokulturowością a
zjawiskami korespondującymi z jakością rządzenia.
Według Roberta Rauzińskiego (2007), istnieje zależność pomiędzy poziomem
wykształcenia a udziałem ludności niepolskiej w gminach woj. opolskiego: im wyższy
poziom zróżnicowania etnicznego, tym mniejsza liczba osób z wykształceniem wyższym i
średnim. Te różnice w poziomie wykształcenia są najprawdopodobniej spowodowane
specyficznym wzorem zaradności życiowej wśród ludności mającej podwójne obywatelstwo,
która dążyła do szybkiego usamodzielnienia się i podjęcia pracy za granicą, wobec tego okres
kształcenia ulegał skróceniu w przypadku ludności autochtonicznej.
Według Marii Szmeji, ludność śląska jest na Opolszczyźnie grupą zdominowaną
politycznie i kulturowo przez ludność polską co skutkuje przede wszystkim dystansowaniem
się Ślązaków od większości polskiej. Wielokulturowość regionu nie jest więc przez tę autorkę
postrzegana jako wartość dodana i element wzmacniający jakość życia społecznego (Szmeja
2000; 2017).
Według Romualda Jończego i Diany Rokity-Poskart (2013a), duży odsetek ludności
emigrującej zarobkowo za granicę (szczególnie do Niemiec) – charakterystyczny dla gmin
wielokulturowych województwa opolskiego – skutkuje niższymi wpływami z podatku
dochodowego i w związku z tym gorszą sytuacją finansową lokalnych samorządów.
Jednocześnie, według badań Romualda Jończego i Katarzyny Łukaniszyn-Domaniewskiej
(2014) duży odsetek ludności emigrującej za granicę miał pozytywny wpływ na sytuację
materialną mieszkańców regionu, ze względu na transfer zarobków i stymulowanie popytu na
lokalne towary i usługi, szczególnie w subregionie opolskim (jednak autorzy wskazują
również na negatywne efekty fiskalne migracji, zarówno w przypadku podatku VAT, jak i
dochodowego). Ten wpływ był szczególnie widoczny w latach 90-tych w dobie szoku
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transformacyjnego, który w regionie był neutralizowany zarobkami z emigracji definitywnej i
wahadłowej. Badacze zwracają również uwagę na negatywny wpływ emigracji na lokalny
kapitał społeczny, ponieważ doprowadziła ona do osłabienia więzi i inicjatyw lokalnych,
demontażu infrastruktury instytucjonalnej i komunikacyjnej (np. likwidacja żłobków,
przedszkoli, szkół, połączeń komunikacyjnych).
Zdaniem Brygidy Solgi migracje zagraniczne mieszkańców województwa – cecha
dystynktywna tego regionu i wyróżniająca go na tle Polski – skutkowały utworzeniem silnej
migracyjnej sieci powiązań. Sieć ta przybrała na tyle duże rozmiary iż oddziałuje na rozwój
lokalny i regionalny powodując formowanie się „społeczeństwa wahadłowego”. Taki typ
struktury społecznej skutkuje z jednej strony relatywnie wysokim kapitałem ekonomicznym,
ale i dezintegracją społeczną (np. rozbicie rodzin; Solga 2002).
Według badań Danuty Berlińskiej (1998; 1999) na początku lat 90tych mobilizacja i
emancypacja polityczna Ślązaków były definiowane w kategoriach przynależności do
niemieckiej wspólnoty narodowej, a rekonstrukcji niemieckiej tożsamości narodowej w
regionie towarzyszyły antagonizmy z ludnością polską (np. konflikty o pomniki). Ludność
śląska wykazywała również niższe aspiracje edukacyjne ze względu na fakt, że możliwość
zarobkowania w Niemczech skłaniał do rezygnacji z podjęcia kolejnych etapów edukacji.
Związki z niemieckim państwem i kulturą osłabiały więc kapitał społeczny w skali
województwa. Jednak okres walki o zachowanie odrębnego województwa w 1998 r. był także
katalizatorem ponadnarodowej integracji oraz wzmocnienia identyfikacji z regionem. Temu
procesowi

towarzyszył

wzrost

świadomości

elit

politycznych,

że

zróżnicowanie

narodowościowe regionu wymaga systemu uzgodnień sprzecznych interesów oraz postawy
dialogu i zdolności do kooperacji. Ponadto, na podstawie wyników kolejnej fali badań (z 1999
roku) wykazała, iż postawy mieszkańców województwa wobec zróżnicowania etnicznego
ewoluują w stronę współpracy ponad podziałami i tolerowania odmienności kulturowej
(Berlińska 2004).
Według Teresy Sołdry-Gwiżdż (1997) mimo wieloletnich działań instytucji
działających w regionie (np. szkół, instytucji kultury, władz lokalnych), które zmierzały do
wytworzenia wspólnej tożsamości regionalnej w woj. opolskim (poprzez procesy
autochtonizacji ludności napływowej i polonizacji ludności śląskiej) nie wytworzyły się silne
więzi z regionem.
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Według Marka Mazurkiewicza (2015; 2017a), gminy województwa opolskiego,
zamieszkałe przez mniejszość niemiecką, charakteryzują się niższym poziomem kapitału
społecznego. Z kolei zgodnie z wynikami badań Wojciecha Opioły (2019), nie można
jednoznacznie stwierdzić, aby poziom zróżnicowania etnicznego gmin rzutował na poziom
kapitału społecznego ich mieszkańców, a nawet w niektórych aspektach jest on wyższy w
gminach wielokulturowych.
Na koniec tego podrozdziału warto zauważyć, że główna hipoteza prezentowanych
tu badań jest właściwie prowokacyjnym zaprzeczeniem tzw. nowego dylematu liberalnego,
ponieważ według niej w gminach zróżnicowanych etnicznie występuje wyższy poziom
jakości rządzenia. Apriorycznym uzasadnieniem przyjętej hipotezy może być stosunkowo
długa historia współżycia zróżnicowanych etnicznie społeczności w analizowanym regionie,
co jest jednym z czynników wzmacniających poziom kapitału społecznego, a co za tym idzie
także lokalnej samorządności; niskiego poziomu wykluczenia mniejszości z dystrybucji usług
publicznych, partycypacji członków wszystkich grup etnicznych w rządzeniu gminą, itp. (por.
Kumlin i Rothstein 2010; Putnam 2007). Zwróćmy także uwagę na fakt, że przywoływana
przez nas koncepcja nowego dylematu liberalnego odnosi się głównie do zjawiska
dyskryminacji imigranckich grup mniejszościowych w dostępie do dóbr publicznych w
nowych wielokulturowych społecznościach. W przypadku województwa opolskiego mamy do
czynienia z sytuacją odwrotną: powojenni imigranci (polscy przesiedleńcy i osadnicy) w kilka
lat po II wojnie światowej zdominowali rodzimą ludność Śląska Opolskiego, która zaczęła
ulegać politycznej i kulturowej dyskryminacji (Berlińska 1998; 1999; Lis 1993; Szmeja
2000).
3. Charakterystyka głównych etapów badań
Opisywane tu badania prowadzone były na obszarze województwa opolskiego w
latach 2017-2019. Punktem wyjścia było wykorzystanie danych statystycznych ze spisu
powszechnego do analizy zróżnicowania narodowościowego i etnicznego w gminach
województwa opolskiego. Gminy były podstawowymi jednostkami analizy. W przypadku
oceny dobrego rządzenia w gminach, opierała się ona na operacjonalizacji zasad dobrego
rządzenia wybranych w oparciu o analizę zarówno międzynarodowych standardów (takich
organizacji jak Bank Światowy, Unia Europejska czy Rada Europy), jak i praktyki badań nad
jakością rządzeniem w różnych częściach świata (Kemp i Jimenez 2013;Wilde i in. 2009;
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Wilkin 2008). Krytyczny opis operacjonalizacji zróżnicowania etnicznego i dobrego
rządzenia znajduje się w kolejnym rozdziale, a szczegółowy wykaz przyjętych wskaźników
dobrego rządzenia w aneksie na końcu książki.
Badania zrealizowano w oparciu o koncept analizy zagnieżdżonej (nested analysis;
Lieberman 2005; Rohlfing 2008), która jest jedną z konwencjonalnych metod prowadzenia
badań porównawczych w naukach o polityce. Pozwala łączyć ilościową, statystyczną analizę
opartą na dużej liczbie przypadków, z jakościową, pogłębioną analizą kilku wybranych
spośród nich. Analiza zagnieżdżona polega więc na wykorzystaniu danych ilościowych na
pierwszym etapie procesu badawczego w celu optymalnego wyboru studiów przypadku do
jakościowej analizy porównawczej.
Pierwszym etapem była więc analiza ilościowa wybranych wskaźników we
wszystkich gminach województwa opolskiego (podczas tego etapu wykluczono ostatecznie
miasta powiatowe) w celu pomiaru jakości rządzenia w tych gminach. Na tym etapie badań
wykorzystano metody analizy danych zastanych oraz badanie kwestionariuszowe CAWI.
Jedną z różnic w użytej przez autorów metodzie, w stosunku do postulatu Liebermana, było
zastąpienie analizy regresji analizą korelacji. Wykorzystywane na etapie pomiaru jakości
rządzenia dane zastane dotyczą, w zależności od wskaźnika, okresu 2015-2017 i pochodzą z
takich źródeł jak Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Komisja Wyborcza, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Biuletyn Informacji Publicznej i informacje ze stron
internetowych poszczególnych gmin. W celu uzupełnienia tych danych, dnia 7 lipca 2017 r.
do 71 urzędów gmin i miast województwa, wysłano internetowy kwestionariusz ankiety,
którego wzór jest załączony w aneksie książki (więcej na temat wykorzystanej CAWI,
pojawia się także w opisie wskaźników otwartości w tymże aneksie). Służył on przede
wszystkim do oceny tych aspektów jakości rządzenia, których autorzy nie byli w stanie
ocenić na podstawie danych zastanych. Ostatecznie uzyskaliśmy odpowiedzi od 66 gmin,
natomiast dane dla pozostałej piątki zdobyto przeprowadzając pogłębione poszukiwania w
internecie. W wyniku analizy danych zastanych oraz CAWI zdobyto informacje do oceny
wszystkich gmin województwa opolskiego w oparciu o 25 wskaźników jakości rządzenia,
które przypisano do pięciu zasad dobrego rządzenia: partycypacji, równości, efektywności,
rozliczalności i otwartości.
Kolejny etap badań miał charakter jakościowy i polegał na przeprowadzeniu studiów
przypadku czterech gmin. Analiza ilościowa nie dała jednoznacznego potwierdzenia
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zakładanych hipotez, dlatego nie zdecydowano się na losowy wybór przypadków do dalszej
analizy (por. Lieberman 2005: 437). Zamiast tego zastosowano metodę analizy przypadków
skrajnych, która w takiej sytuacji daje lepsze rezultaty (Seawright i Gerring 2008). Do analizy
jakościowej wybrano więc znacznie różniące się przypadki, a kluczem ich wyboru były cztery
skrajne zależności między zmienną zależną i niezależną:
- gmina zróżnicowana etnicznie z niskim poziomem jakości rządzenia,
- gmina zróżnicowana etnicznie z wysokim poziomem jakości rządzenia,
- gmina jednolita etnicznie z niskim poziomem jakości rządzenia,
- gmina jednolita etnicznie z wysokim poziomem jakości rządzenia.
W ramach studiów przypadku przeprowadzono analizę opartą na danych zastanych i
pierwotnych. Oprócz wykorzystania powszechnie dostępnych materiałów, przeprowadzono
również wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz elementy badań etnograficznych
(więcej na temat metodologii studiów przypadku pojawia się w rozdziale 5). Pod pojęciem
liderów lokalnych należy rozumieć osoby od lat zaangażowane w sprawy publiczne własnej
gminy, zarówno reprezentujące stronę społeczną, jak i władze gminne. Ze względu na
ograniczenia czasowe, kadrowe i finansowe studia przypadku mają charakter eksploracyjny,
który pozwolił na sformułowanie wstępnych wniosków o zależnościach między
zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia, inspirujących do przyszłych, bardziej
pogłębionych badań.
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II. Zróżnicowanie etniczne i jakość rządzenia w gminie. Konceptualizacja i

pomiar
Zanim

zajmiemy

się

kwestią

konceptualizacji

i

operacjonalizacji

pojęć

„zróżnicowanie etniczne” oraz „jakość rządzenia”, niezbędna wydaje się ogólna
charakterystyka specyfiki poziomu administracyjnego, którego dotyczy pomiar. Prawnoustrojowy status polskiej gminy, jej polityczna i socjo-demograficzna specyfika, rzutują
bowiem na kierunki i możliwości oceny jakości rządzenia w gminie, a wobec tego cechy te
powinny zostać uwzględnione przy interpretacji wyników badań.
1. Gmina w polskim systemie politycznym
W Polsce od 1999 roku występuje trójszczeblowy podział terytorialny, w rezultacie
którego ukształtowały się dwa segmenty samorządowe: lokalny obejmujący gminę i powiat
oraz regionalny obejmujący województwo. Relacje między tymi poziomami nie mają
charakteru hierarchicznego, ale partnerski. Należy zaznaczyć, że obecnie powiat uznawany
jest za najsłabsze ogniwo samorządowe o słabych podstawach finansowych, a centrum
władzy lokalnej jest gmina (Wojciechowski i in. 2014: 19-20). Według typologii systemów
samorządu lokalnego w Europie Wschodniej, zaproponowanej przez Pawła Swianiewicza,
samorząd w Polsce, wraz ze Słowacją i Węgrami, został zaklasyfikowany do „mistrzów
decentralizacji”. Oznacza to, że samorząd lokalny odpowiedzialny jest za szeroki zakres
zadań, charakteryzuje go również bezpośrednio wybierany burmistrz (w Polsce od 2002 roku)
oraz większościowy system wyborczy do organów stanowiących (w Polsce w gminach do 20
tysięcy mieszkańców). Dodatkowo samorząd lokalny charakteryzuje się znaczącym
poziomem autonomii finansowej, czego wyrazem są prawo do decydowania o wysokości
podatków lokalnych, transparentne kryteria przyznawania transferów z budżetu centralnego
oraz prawo do zaciągania pożyczek. Spośród zaproponowanych przez Swianiewicza pięciu
typów samorządności w Europie Wschodniej2, polski samorząd reprezentuje typ najwyższej
decentralizacji wykazując podobieństwa do tzw. modelu północnego, sformułowanego w
odniesieniu do demokracji zachodnich (Swianiewicz 2014: 303-307). Wobec tego gmina w
Polsce może być traktowana jako autonomiczna przestrzeń polityczna, w której w drodze
2 Obok „mistrzów decentralizacji” wyodrębniono również 4 następujące typy: względnie zdecentralizowany,
bałkański, wysokiej konsolidacji terytorialnej, fragmentacji terytorialnej z wysokim poziomem centralizacji
(Swianiewicz 2014: 303-306).
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cyklicznych, demokratycznych wyborów wyłaniane są władze prawodawcze i wykonawcze
odpowiedzialne przed wyborcami za zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.
Prowadzona jest także samodzielna polityka finansowa, a władze posługują się symboliką
wyrażającą tożsamość społeczności lokalnej (herb, lokalne święta, pomniki przyrody). Jednak
do specyfiki lokalnego systemu politycznego należy także fakt, że reguły pozyskiwania
władzy, podejmowania decyzji i egzekwowania odpowiedzialności politycznej nie są ustalane
na jego poziomie, ale na poziomie centralnym. Oznacza to, że w gminie istnieją strukturalne
bariery w zakresie możliwości kształtowania zasad dobrego rządzenia (Antoszewski 2014:
21-22).
Pozycja gminy w polskim systemie politycznym jest określona w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale VII, który gwarantuje jej
autonomię polityczną oraz samodzielność finansową. Gmina jest podstawową jednostką
samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie
sądowej. Wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatu i województwa. Dochodami gminy są
jej dochody własne oraz dotacje i subwencje z budżetu centralnego. Działalność gminy
podlega nadzorowi ze strony organów władzy centralnej pod względem legalności. Nadzór
sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych
regionalne izby obrachunkowe. Zakres zadań publicznych wykonywanych przez gminę oraz
zasady funkcjonowania gminnych organów władzy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym. W ustawie w 20 punktach wymieniono zadania gminy, do których
należą m.in. gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, wodociągi i kanalizacja,
gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymywanie gminnych dróg, pomoc społeczna,
edukacja publiczna, ochrona zdrowia, rozwój kultury, promocja gminy, współpraca i
wspieranie organizacji samorządowych. Podstawowe organy władzy gminy to rada gminy i
wójt (burmistrz, prezydent w zależności od wielkości gminy). Rada gminy jest organem
stanowiącym i kontrolnym, który od 2018 roku wybierany jest na 5 letnią kadencję (wcześniej
na 4 letnią). Liczba radnych w gminie jest uzależniona od liczby mieszkańców, przy czym
minimalna ilość radnych to 15 w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Wójt (lub
burmistrz/prezydent), również wybierany od 2018 r. na 5 letnią kadencję, jest organem
władzy wykonawczej. W zakresie wykonywania zadań gminy podlega kontroli ze strony rady
gminy. Wójt wykonuje uchwały rady gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz
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reprezentują ją na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy,
którego jest kierownikiem (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Powyższa charakterystyka jest tylko ogólnym i uproszczonym zarysem pozycji,
struktury i kompetencji władz gminnych. Analiza rządzenia na poziomie gminnym, powinna
mieć na względzie również socjologiczną i demograficzną specyfikę gmin w Polsce, w
szczególności fakt ich dużego zróżnicowania. Gminy w Polsce są podzielone na wiejskie,
miejsko-wiejskie i miejskie. Według danych z 2016 r. było ich 2478, przy czym gmin
wiejskich było 1559, gmin miejsko-wiejskich 616 oraz 303 gminy miejskie. Średnia liczba
ludności w gminie wynosiła 15,5 tys mieszkańców (Kaczmarek 2016: 72-74). W porównaniu
do średniej wielkości gmin w pozostałych państwach UE, która według danych z 2010 r.
wynosiła 5,6 tys mieszkańców, polska gmina należy do jednostek średniej wielkości
(Kachniarz, Babczuk 2014: 2). Należy jednak pamiętać, że duża część gmin to małe gminy
wiejskie nie przekraczające 5 tysięcy mieszkańców. Ze względu na procesy demograficzne
ich liczba wzrasta – w 1992 r. było 540 gmin do 5 tysięcy mieszkańców, podczas gdy w 2013
takich gmin było już 618 (Swianiewicz 2014a: 10). Istnieje przekonanie, że reforma
samorządowa, szczególnie reforma samorządu gminnego z 1990 r., jest jednym z najbardziej
udanych aspektów polskiej transformacji. Badania opinii publicznej pokazują, że władze
samorządowe cieszą się systematycznie wysokim zaufaniem sięgającym ponad 50% i jest to
wynik lepszy niż osiągany przez władze na szczeblu centralnym (Swianiewicz 2017: 1;
Trutkowski 2016: 13-18). Jeszcze przed reformą samorządową w 1998 r. wybory
samorządowe uznawano za mniej istotne od wyborów parlamentarnych i prezydenckich,
jednak od 2008 r. widać wzrost oceny ważności wyborów samorządowych (i wszystkich
innych), a od 2012 roku wybory te są traktowane jako ważniejsze od parlamentarnych oraz
prezydenckich (Gendźwiłł, Żerkowska-Balas 2018: 5). Jednak jeśli spojrzymy na frekwencję
w wyborach samorządowych w latach 2006-2014 to była ona nieco niższa od frekwencji w
wyborach parlamentarnych, co jest efektem niskiej frekwencji w dużych miastach. Istnieje
wyraźna zależność między wielkością gminy a frekwencją – im mniejsza gmina tym wyższa
jest średnia frekwencja w wyborach samorządowych (Flis 2018: 3).
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Rys. 1: Poziom zaufania uogólnionego oraz zaufania wobec rządu i władz
samorządowych w latach 2002-2018
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)
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Rys. 2: Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych w latach
1993-2019
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (PKW)
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W wyborach samorządowych, w których wybiera się przedstawicieli do władz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, szczególne znaczenie ma wybór na poziomie
gminnym. Według danych z 2014 r. 78% Polaków uważało, że to wybory władz gminnych są
najważniejszym wyborem w czasie wyborów samorządowych (Gendźwiłł, Żerkowska-Balas
2018: 9). Samorząd gminy jest najbliższy Polakom, ale jego ocena wynika również z zakresu
kompetencji i środków publicznych w dyspozycji tego szczebla władzy – w 2016 r. wydatki
samorządów gminnych stanowiły 85% wszystkich wydatków samorządowych. Badania z
2018 r. pokazują, że 60% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy gminy, podczas gdy tylko
40% wierzy, że wpływa na sprawy kraju (Gendźwiłł, Żerkowska-Balas 2018: 9). Jak już
zwrócono uwagę znaczenie ma również wielkość gminy. W małych polskich gminach
stwierdzono większe zainteresowanie polityką lokalną, wyższy stopień poinformowania o
funkcjonowaniu władz samorządowych oraz większy poziom zaufania do tych władz
(Swianiewicz 2010: 12-16). Polityka gminna charakteryzuje się również niskim poziomem
upartyjnienia, przy czym poziom ten jest najniższy w gminach małych. Dane z wyborów z
samorządowych w roku 2006 i 2010 wskazują, że najniższy poziom bezpartyjności
występował gminach od 10 do 20 tysięcy mieszkańców (na drugim miejscu były gminy
poniżej 10 tys). W gminach tej wielkości radni z komitetów niepartyjnych uzyskiwali
odpowiednio 81,5% (2006 r.) i 80 % (2010 r.) mandatów. Jeśli chodzi o wójtów i burmistrzów
charakteryzujących się tzw. podwójną bezpartyjnością (tzn. niebędących członkami partii
politycznej i jednocześnie wybranych z komitetów niepartyjnych) to stanowili oni w tych
gminach 73% (2006 r.) i 71% (2010 r.) wybranych włodarzy (Gendźwiłł, Żółtak 2012: 108109).
Na koniec charakterystyki polskiego samorządu gminnego należy zwrócić uwagę na
podstawowe problemy z jakimi boryka się ten samorząd po ponad 25 latach swojego
istnienia3. Należą do nich nadmierne obciążenie realizacją zadań publicznych w warunkach
braku środków finansowych niezbędnych do ich realizacji – przekazywaniu kolejnych zadań
publicznych nie towarzyszy wzmocnienie sytuacji finansowej gminy. Władze gminy są
również obciążane przez rząd zadaniami zleconymi, bez przekazania na to odpowiednich
środków finansowych oraz kompetencji władczych, co sprowadza samorząd do roli
pozbawionych autonomii wykonawców polityki centralnej. Kolejnym problemem jest
3 Problemy te są wymienione za jednym z raportów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zob. Trutkowski,
C. (2016). Skuteczny urząd samorządowy. Rozwój kompetencji kadr jako element budowy sprawnej
administracji lokalnej (raport z badań zrealizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej).
Warszawa: FRDL, s. 19-39.
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wadliwe prawo przyjmowane na poziomie centralnym, nie uwzględniające lokalnych
uwarunkowań oraz nadmierne obciążenie regulacyjne utrudniające sprawne podejmowanie
decyzji. Brakuje również konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju regionalnego ze
strony państwa oraz gotowości do opartej na zaufaniu współpracy rządu ze związkami
samorządowymi. Słabość podejścia strategicznego dotyczy też samych władz gminnych, z
których wiele nie przyjęło strategii rozwoju lokalnego, a te które zostały przygotowane
bardzo często nie są efektem dialogu i współpracy ze społecznością lokalną. Struktura
samorządu wzbudza również wiele wątpliwości, ponieważ rozdrobnienie gmin na dużą ilość
małych jednostek stawia pod znakiem zapytania możliwość efektywnego świadczenia usług
publicznych. Istnienie trzech poziomów samorządu, których zadania czasem się nakładają,
prowadzi do konfliktów kompetencyjnych np. w zakresie utrzymania dróg. Brakuje również
współpracy międzygminnej, która pozwoliłaby na wzmocnienie potencjału gmin. Są również
problemy w realizacji konkretnych polityk publicznych, w szczególności oświaty i
zagospodarowania przestrzennego, za które samorząd jest odpowiedzialny, chociaż jego
kompetencje w tym zakresie są ograniczone przez administrację rządową i ogólnokrajowe
ustawodawstwo. W niektórych samorządach dochodzi także do konfliktów wewnętrznych tzn.
między radą a władzą wykonawczą lub w ramach rady – takie konflikty utrudniają sprawne
zarządzanie jednostką i rzutują na negatywny odbiór działalności samorządowej w oczach
lokalnej opinii publicznej. Obraz problemów z jakim borykają się gminy powinien zostać
dopełniony stwierdzeniem niskiej jakości lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i brakiem
zrozumienia, wśród dużej liczby mieszkańców, dla roli demokratycznych procedur
współdecydowania za losy wspólnoty gminnej (Trutkowski 2016: 19-39).
2. Zróżnicowanie etniczne
Zróżnicowanie etniczne jest w naszym badaniu zmienną niezależną. Mimo iż w
wielu badaniach kategorię tę traktuje się jako pojęcie pierwotne, wydaje się, że zasadnym jest
postawić pytanie, jak definiować zróżnicowanie etniczne, szczególnie na poziomie
operacyjnym. Wychodzimy bowiem z założenia iż, zróżnicowanie etniczne jest trudne do
uchwycenia jako stan, m.in. z powodów dynamiki migracji, zmian regulacji prawnych czy
zmian autoidentyfikacji etnicznych i kulturowych. Należy więc postawić pytania, dotyczące
zarówno sposobu pomiaru zróżnicowania jak i metody identyfikacji „frakcji” wewnątrz
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zróżnicowanej wewnętrznie zbiorowości. Dodatkowych trudności przysparza fakt, iż
kategoria etniczności nie posiada jednej, powszechnie akceptowanej naukowo definicji.
Zróżnicowanie etniczne rozumiemy jako „uświadomione współwystępowanie na tej
samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w
sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o
względnie odmiennych cechach kulturowych” (Golka 2010: 64-65). Zacytowany powyżej
fragment jest częścią definicji wielokulturowości, zaproponowanej przez Mariana Golkę.
Sama kategoria wielokulturowości w polskim dyskursie naukowym jest wyjątkowo pojemna i
funkcjonuje w naukach społecznych w co najmniej czterech znaczeniach: a) jako określenie
realnego stanu zróżnicowania etnicznego w danej przestrzeni4, b) jako określenie polityki
instytucjonalizacji różnorodności etnicznej, c) jako określenie programu politycznego,
promującego wielokulturowość, jako stan pożądany w nowoczesnych społeczeństwach
demokratycznych, d) jako strategia marketingowa, odwołująca się do promowania folkloru
mniejszości jako wartości zwiększającej turystyczną atrakcyjność obszarów zróżnicowanych
etnicznie (por. Dolińska 2016).
W badaniu nie interesuje nas wyłącznie fakt występowania lokalnych społeczności
zróżnicowanych etnicznie, ale także stopień tego zróżnicowania. W związku z tym, analizując
społeczność zamieszkującą gminy województwa opolskiego, należało przeanalizować
następujące kwestie:
- Ile odmiennych kulturowo/etnicznie grup powinniśmy wyodrębnić?
- Jakie dane powinny być podstawą do uznania danej jednostki za członka grupy etnicznej?
- Na podstawie jakich danych liczyć proporcje członków każdej z grup?
- W jaki sposób uwzględnić dynamikę zmian zachodzących w grupach etnicznych?
- Czy – oraz w jaki sposób – uwzględniać poziom dystansu kulturowego między grupami
etnicznymi?
Pytania te wynikały z przyjęcia rozpowszechnionych w nauce sposobów pomiaru
zróżnicowania a także wpisują się w debatę na temat dylematów metodycznych związanych z
różnymi sposobami pomiaru. Najpowszechniej używanym sposobem pomiaru zróżnicowania
etnicznego jest badanie frakcjonalizacji etnicznej lub etnolingwistycznej (Alesina i in. 2003,
Fearon 2003, Posner 2004). Metoda ta uwzględnia liczbę grup etnicznych oraz, w pewnym
stopniu, proporcje liczebności każdej z grup w populacji, ignoruje natomiast dystans
4 To znaczenie: wielokulturowości jako stanu realnego zróżnicowania etnicznego jest najbliższe naszej definicji
zróżnicowania etnicznego.
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kulturowy (lub różnice w dochodach) dzielący poszczególne grupy i wynikającą z tego
możliwą polaryzację społeczną. Pewną propozycją idącą w tym kierunku jest indeks
polaryzacji (Chakravarty i Maharaj 2011; Esteban i Ray 1994; Montalvo i Reynal-Querol
2002; 2005), który opracowano jednak głównie z myślą o badaniu prawdopodobieństwa
wystąpienia konfliktów i wojen domowych w społecznościach etnicznie zróżnicowanych. Dla
naszych celów przyjęliśmy więc jako podstawę oceny zróżnicowania etnicznego indeks
frakcjonalizacji etnicznej, w dalszej części rozdziału znajduje się wyjaśnienie tej metody
pomiaru.
Liczba grup
Badania prowadzone na populacji ludności województwa opolskiego charakteryzują
się dosyć dużym zróżnicowaniem, jeżeli chodzi o liczbę grup odmiennych kulturowo, które
wyodrębniano do celów badawczych. Liczba jak i charakter tych grup zmieniał się wraz z
dynamiką przesiedleń, migracji oraz zmianami demograficznymi oraz zmianami w
autoidentyfikacji. Przed II wojną światową podstawowym rozróżnieniem było to na ludność
polskojęzyczną oraz niemieckojęzyczną. Po II wojnie światowej z kolei, wyodrębniano
zazwyczaj cztery grupy: tzw. polską ludność rodzimą, Niemców, przesiedleńców z terenów
ZSRR (byłych obszarów II RP) oraz osadników z Polski. Po 1989 roku, wraz z
„ujawnieniem” się oraz zinstytucjonalizowaniem mniejszości niemieckiej, podział kulturowoetniczny uproszczono na Polaków i Niemców, w późniejszych latach Polaków, Niemców i
Ślązaków. (zob. np. Berlińska 1999; Kowalski 1972; Kwiatek 2018; Rauziński 1982; 1986;
1998; Szmeja 1997; 2000). Szczegółowe informacje przedstawione są w tabeli nr 1.
Dla celów badawczych zdecydowaliśmy się wyodrębnić trzy grupy: Polaków,
Ślązaków i Niemców. Wybór ten najlepiej odzwierciedla obecną sytuację demograficzną
województwa a liczebność tych grup jest najłatwiejsza do ustalenia5.

5 Najnowsze statystyki wskazują również na dużą liczebność Ukraińców (ponad 60 tys. osób według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy), obywatele ukraińscy (są to przede wszystkim robotnicy budowlani i
przemysłowi oraz studenci) mieszkają jednak przede wszystkim w miastach powiatowych, które nie są
przedmiotem naszych badań.
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Tab. 1. Zróżnicowanie kulturowo-etniczne województwa opolskiego 6: liczba ludności,
nazewnictwo, źródła danych
Rok

Ludność identyfikowana Ludność
z polskością
identyfik
owana z
niemieck
ością

1948

Przesiedleńcy – ok. 144 Niemcy – Autochtoni – Reemigranci Rauziński
tys;
ok. 2 tys. ok. 440 tys. – ok. 27 tys.; 1998
Repatrianci – ok. 169 tys.
Inni - < 1 tys.

b.d.

1948

Polska ludność rodzima – 420,8 tys.; Repatrianci
179,9 tys.; Przesiedleńcy –
161,1 tys.

-

Kowalski
1972

Raporty sytuacyjne
starostw;
spisy
zdawczoodbiorcze;
spis
ludności
na
Ziemiach
Odzyskanych z 31
grudnia 1948 roku

1950

Przesiedleńcy ze wschodu – 188,3 tys.;
Osadnicy z głębi kraju –
158,1 tys.

Ślązacy
436 tys.

Szmeja
1997

Spis powszechny z
1950 r.

1950

Ludność napływowa z dzisiejszego obszaru Polski
(osadnicy) – 211 tys;
Ludność napływowa z
zagranicy (repatrianci) –
180,2 tys.

Ludność
miejscowa
(autochtonic
zna) – 418,3
tys.

Rauziński
1986

b.d.

1977

Ludność napływowa
601,8 tys.

Ludność
pochodzenia
miejscoweg
o – 371,2
tys.

Rauziński
1982;
obliczenia
własne

Obliczenia autora,
studium
J.
Balaryna;
zestawienia
zbiorcze
dot.
emigracji

1990

Polacy – 58 proc;

Niemcy – Ślązacy
7,2 proc.; 34,8

– -

Berlińska
1999

Badanie
kwestionariuszowe
(N=486)

1993

Polacy – 66,9 proc.

Niemcy – Ślązacy
– 5,2 proc. 27,5 proc.

Berlińska
1999

Badanie
kwestionariuszowe
(N=496)

– -

Ludność
Pozostali
identyfikow
ana
z
rdzennością
/śląskością

Reemigranci
– 29,8 tys.

– -

Źródło

Sposób
pozyskania
danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury naukowej

6 Mimo iż województwo opolskie jest obecne w podziale administracyjnym Polski od 1950 roku, to przy okazji
każdej reformy terytorialnej zmieniało swoje granice. W latach 1950-1975 obejmowało powiat raciborski i
oleski; w latach 1975-1998 tych powiatów było pozbawione; w 1998 roku włączono ponownie powiat oleski,
powiększony dodatkowo o gminy Praszka i Rudniki. Ponadto niektóre źródła danych odnoszą się do jeszcze
innych jednostek terytorialnych. Badania przytaczane za Danutą Berlińską (1999) z1990 roku prowadzone były
na obszarze dawnej rejencji opolskiej, obejmującej również Zabrze, Bytom i Gliwice.
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Podstawa wyodrębnienia grup
Za podstawę do wyodrębnienia grupy etnicznej, kulturowej, narodowej, służyć mogą
dane obiektywne lub subiektywne. Do tych pierwszych zaliczyć można status prawny:
obywatelstwo, uznanie za członka mniejszościowej grupy narodowej lub etnicznej; lub język,
jakim dana osoba posługuje się w domu. Do drugich: autoidentyfikację etniczną lub
narodową, wyrażoną w spisie powszechnym. W analizowanym tu przypadku zdecydowaliśmy
się na posłużenie się danymi subiektywnymi. Zrobiliśmy tak z kilku powodów. Przede
wszystkim zdecydowana większość mieszkańców woj. opolskiego to obywatele polscy, z
pewną grupą osób o podwójnym, polsko-niemieckim obywatelstwie. To wykluczało wzięcie
pod uwagę obywatelstwa jako miary wyodrębnienia grup. Po drugie, zależało nam na
wyodrębnieniu trzech grup: Polaków, Niemców i Ślązaków. Ślązacy natomiast nie są uznani,
w świetle polskich przepisów o mniejszościach narodowych i języku regionalnym, za odrębną
grupę, w grę nie wchodziły więc również dane dotyczące oficjalnie uznanych mniejszości
etnicznych, narodowych i regionalnych. Najbardziej adekwatną okazała się więc miara
subiektywna: autoidentyfikacja narodowa, wyrażona w spisie powszechnym. Do określenia
stopnia zróżnicowania etnicznego wzięto początkowo pod uwagę spisy z 2002 i 2011 roku. W
trakcie wstępnej analizy danych okazało się jednak iż w 2011 roku nie odpytano w sposób
powszechny i bezpośredni wszystkich mieszkańców o ich narodowość. Dane z 2011 mają
więc w pewnej mierze charakter szacunkowy (zob. Barwiński 2014). W związku z
powyższym, podstawowym źródłem informacji o mniejszościach były dane ze spisu
powszechnego z 2002 roku.
Proporcje liczebności grup
Rozkład wielkości grup w populacji jest istotnym probierzem stopnia zróżnicowania
etnicznego. Zgodnie z przyjętym indeksem EFI, za gminę bardziej zróżnicowaną etnicznie
przyjmuje się taką, w której zamieszkują trzy odrębne grupy i każda z nich liczy 1/3 liczby
członków populacji, niż gminę zamieszkałą przez dziesięć grup, w której dominuje jedna
grupa większościowa (80 proc. populacji), a liczebność pozostałych dziewięciu grup
etnicznych sumuje się do 20 proc. liczebności populacji. To hipotetyczny przykład, który nie
miał miejsca w badanych przez nas gminach województwa opolskiego, niemniej informacje o
liczebności były istotne, ze względu na demografię województwa. Mamy bowiem tu do
czynienia z gminami, których większość mieszkańców (ponad 95 proc.) stanowią Polacy, a
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mniejszość stanowi społecznie i kulturowo nieistotną cząstkę , jak i z gminami, w których
Polacy stanowią mniej niż 50 proc. mieszkańców. Jednocześnie we wszystkich badanych
gminach mieliśmy do czynienia z tymi samymi grupami etnicznymi: Polakami, Niemcami i
Ślązakami (niektóre większe miasta zamieszkuje także mniejszość romska, jednak większość
z tych miast to miasta powiatowe, które zostały wyeliminowane z badania, a w innych
liczebność Romów jest nieistotna statystycznie). Pomiar proporcji, jak i chęć ujęcia w
badaniu Ślązaków jako osobnej, istotnej grupy, był dodatkowym czynnikiem, który
decydował o przyjęciu jako miary liczebności grup autoidentyfikacji spisowej.
Kontrolnie przeprowadzono badanie korelacji zróżnicowania etnolingwistycznego i
zróżnicowania etnicznego (na podstawie danych ze spisu 2002) osób deklarujących
narodowość niemiecką oraz osób deklarujących posługiwanie się językiem niemieckim w
kontaktach domowych. Korelacja jest bardzo silna i wynosi 0,98. Niestety, ze względu na
brak danych na poziomie gminnym o liczbie osób posługujących się językiem śląskim w
domu, podobnej analizy nie przeprowadzono dla mniejszości śląskiej. Brak tych danych jest
także jednym z powodów rezygnacji ze zróżnicowania etnolingwistycznego jako miary.
Dynamika zmian
Zróżnicowanie etniczne podlega zmianom w czasie. Wpływ na to mają czynniki
takie jak migracje, rozrodczość i śmiertelność (oraz strategie rozrodu, które mogą być
specyficzne ze względu na przynależność etniczną), a także proces konstruowania się
tożsamości zbiorowych. Jednak ponieważ nasze badanie jest analizą sytuacji zastanej w
stosunkowo krótkim okresie (większość badań przeprowadzono w 2018 roku oraz na danych
z okresu 2015-2017), uznaliśmy, że w wpływ zmian społecznych, demograficznych,
kulturowych na strukturę etniczną, może zostać pominięty.
Dynamika zmian struktury etnicznej jest jednak dla nas istotna w jednym aspekcie:
czasowym oddaleniu danych o zróżnicowaniu etnicznym, wykorzystywanych w badaniu
(2002 rok) od terminu realizacji badań. Dzielące je 15 lat to okres, który należy wziąć pod
uwagę, przynajmniej by poczynić zastrzeżenia, które mogą w jakimś stopniu wpływać na
wyjaśnienie pozyskanych na dalszych etapach danych. Zidentyfikowaliśmy trzy procesy,
które zachodzą od spisu powszechnego w 2002 r. mogące mieć wpływ na zmiany struktury
narodowościowej gmin województwa opolskiego:
- akcesja Polski do Unii Europejskiej a w konsekwencji do strefy Schengen, co znacząco
wpłynęło na charakter migracji ekonomicznych w regionie. Przed 2004 rokiem prawo
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swobodnego podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej posiadali ci Niemcy i Ślązacy,
którzy wystąpili o drugie, niemieckie obywatelstwo (było to możliwe od 1993 roku). W
związku z tym istniały wyraźne różnice w zatrudnieniu w kraju i za granicą ludności śląskiej i
niemieckiej a ludności polskiej. Po 2004 roku zaobserwowano zarówno wzrost liczby osób
narodowości polskiej podejmującej pracę za granicą, jak i spadek liczby osób z podwójnym
obywatelstwem, podejmującej pracę za granicą oraz towarzyszący temu wzrost zatrudnienia
tych osób w kraju (Jończy, Rokita-Poskart 2013b; 2014).
- spadek liczby ludności narodowości niemieckiej, wynikający przede wszystkim z bardziej
regresywnej piramidy wieku w tej społeczności. Obserwację tę poczyniono na podstawie
porównania deklaracji spisowych z 2002 i 2011 roku oraz zmiany liczby członków
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W przypadku spisów
powszechnych, w 2002 roku 104399 osób mieszkających w woj. opolskim zadeklarowało
narodowość niemiecką, w 2011 roku – 785957. Jeżeli chodzi o TSKN, to liczba członków
stowarzyszenia spadła z 36170 w 2013 do 29464 w 2017 roku8.
- wzrost liczby ludności narodowości śląskiej, wynikający z konstruowania się nowej
tożsamości. W pierwszej dekadzie XXI wieku mieliśmy do czynienia z dynamicznym
wzrostem świadomości odrębności regionalnej (lub narodowej) Ślązaków, co znalazło swój
wyraz m.in. w spisach powszechnych. O ile w 2002 roku narodowość śląską zadeklarowało w
woj. opolskim 24 tys. osób, w 2011 roku było ich 105 tys. Tu należy jednak zaznaczyć, że tak
duża różnica wynika częściowo także z odmiennej metody pozyskiwania danych o
narodowości oraz inaczej skonstruowanym pytaniu i wariantach odpowiedzi (Barwiński
2014).
Dystans kulturowy
Ostatnim aspektem zróżnicowania etnicznego, który należy wziąć pod uwagę jest
dystans kulturowy. Dystans kulturowy to odmienność wartości, zachowań, oraz systemów
symboli, które można analizować w kilku wymiarach. Najpełniejszą analizę wymiarów kultur
narodowych opracował Geert Hofstede w ramach kilku projektów badawczych,
realizowanych od lat 60. (Hofstede, Hofstede, Minkov 2011). Hofstede (w późniejszych
latach wraz ze współpracownikami) wyodrębnił sześć wymiarów różnic kulturowych (dystans
7
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-iwyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html (pobrano 21.02.2019).
8 http://skgd.pl/sprawozdania/#2017 (pobrano 21.02.2019).
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władzy, indywidualizm, męskość, unikanie niepewności, orientacja długoterminowa,
przyzwolenie – restrykcyjność) a także, co ważne dokonał kwantyfikacji wartości każdego z
wymiarów dla kilkudziesięciu kultur narodowych. W świecie naukowym trwa dyskusja, czy
zróżnicowanie etniczne jest najbardziej adekwatnym wskaźnikiem (zmienną niezależną) w
badaniach porównawczych. Niektórzy badacze, np. James Fearon (2003), Jose Montalvo i
Marta Reynal Querol (2002; 2005) stoją na stanowisku, że różnice np. w jakości życia,
dobrobycie, poziomie demokracji, lepiej wyjaśnia

polaryzacja etniczna niż samo

zróżnicowanie. Innymi słowy, to nie liczba mniejszości i ich status ma kluczowe znaczenie,
ale polaryzacja między zamieszkującymi ten sam obszar odrębnymi grupami. Szerzej na ten
temat pisano w rozdziale pierwszym.
W naszym badaniu wyodrębniamy trzy grupy: Polaków, Niemców i Ślązaków.
Ponieważ w każdej z badanych gmin wszystkie trzy grupy występują (a jednocześnie nie ma
gmin objętych badaniem, w których można by wyodrębnić inną, czwartą grupę na tyle liczną,
aby mogła wpływać na wyniki badań), a gminy różnią się między sobą proporcjami
liczebności, uznaliśmy, że dystans kulturowy można pominąć, ponieważ w każdej gminie
dystans będzie taki sam, jako że dotyczy tych samych grup.
Innymi wątpliwościami, nad którymi warto by się zastanowić są następujące: na ile
Ślązacy są odmienni kulturowo od Niemców? Czy grupę Polaków należy traktować jako
jednolitą kulturowo, biorąc pod uwagę historię imigracji ludności napływowej na Śląsk? Co
się tyczy pierwszej wątpliwości, podczas spisu powszechnego 2011 zaobserwowano, iż w
przypadku deklarowania podwójnej tożsamości narodowej, ponad dziesięciokrotnie więcej
osób deklarowało posiadanie jednocześnie tożsamości śląskiej i polskiej niż śląskiej i
niemieckiej9. Jednocześnie wyraźna i masowa motywacja do wyrażenia autoidentyfikacji z
narodowością śląską nie pozwala na traktowanie ludności śląskiej jako tożsamej kulturowo z
ludnością polską. Co do drugiej wątpliwości uznano, iż 70 lat, jakie upłynęło od największych
transferów ludności na obszarze Opolszczyzny to czas, który spowodował, iż bardzo wyraźne
kilkadziesiąt lat temu różnice między ludnością przesiedloną ze wschodu a osadnikami z
Polski centralnej straciły na znaczeniu.

9
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-iwyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html (dostęp: 04.03.2019).
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Sposób pomiaru
Mając na uwadze wszystkie powyższe zastrzeżenia, przyjęto jako wskaźnik
zróżnicowania etnicznego wskaźnik frakcjonalizacji etnicznej (ethnic fractionalization index,
EFI; Alesina i in. 2003). Wskaźnik frakcjonalizacji etnicznej jest miarą zarówno liczby grup
etnicznych jak i proporcji liczebności między nimi i obliczany jest według nastepującego
wzoru:
EFI = 1 – (a2 + b2+c2...+n2)
gdzie a,b,c...n, to procentowy udział każdej z grup etnicznych w populacji danej gminy
(wyrażany jako część jedności). Przykładowo w gminie X, w której populacja grupy a
wynosiłaby 45 proc, populacja grupy b = 35 proc., a grupy c = 20 proc., wskaźnik
frakcjonalizacji etnicznej wyglądałby następująco:
EFIx= 1 – (0,452 + 0,352 + 0,22) = 1 – (0,2025 + 0,1225 + 0,04) = 1 – 0,365 = 0,635
Wskaźnik frakcjonalizacji etnicznej może przyjmować wartości od 0 do 1, gdzie 0
oznacza populację jednolitą etnicznie (wszyscy członkowie populacji należą do jednej grupy
etnicznej), a 1 oznaczałoby populację doskonale zróżnicowaną (każdy członek populacji
należy do innej grupy etnicznej).
W tabeli 2 przedstawiono wartość wskaźnika EFI dla wszystkich gmin województwa
opolskiego. Dane na podstawie których obliczono wskaźnik pochodzą przede wszystkim ze
spisu powszechnego z 2002 roku. Dla społeczności śląskiej dokonano oszacowania
liczebności, porównując deklaracje z 2002 oraz 2011 roku na poziomie powiatów.
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Tab. 2. Frakcjonalizacja etniczna w gminach województwa opolskiego10
Nazwa gminy/powiatu

Odsetek
Odsetek
ludności polskiej ludności
śląskiej

Odsetek ludności Wskaźnik
niemieckiej
EFI

Opole

0,89

0,02

0,19

0,07
Powiat brzeski:

Brzeg

0,97

0,01

0,00

0,04

Grodków

0,98

0,02

0,00

0,04

Lewin Brzeski

0,97

0,02

0,00

0,05

Lubsza

0,98

0,02

0,00

0,03

Olszanka

0,99

0,01

0,00

0,03

Skarbimierz

0,99

0,01

0,00

0,03

Powiat głubczycki:
Baborów

0,87

0,04

0,09

0,23

Głubczyce

0,97

0,03

0,00

0,07

Kietrz

0,98

0,02

0,00

0,04

Branice

0,94

0,05

0,01

0,11

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:
Kędzierzyn-Koźle

0,87

0,08

0,04

0,23

Bierawa

0,66

0,07

0,26

0,49

Cisek

0,42

0,15

0,43

0,62

Pawłowiczki

0,61

0,18

0,21

0,55

Polska Cerekiew

0,60

0,18

0,22

0,56

Reńska Wieś

0,38

0,27

0,35

0,66

Byczyna

0,96

0,03

0,01

0,07

Kluczbork

0,83

0,07

0,10

0,30

Wołczyn

0,96

0,02

0,02

0,08

Lasowice Wielkie

0,48

0,14

0,38

0,61

Powiat kluczborski:

Powiat krapkowicki:
Gogolin

0,58

0,24

0,17

0,57

Krapkowice

0,74

0,11

0,15

0,42

Zdzieszowice

0,71

0,19

0,10

0,45

Strzeleczki

0,41

0,17

0,42

0,63

Walce

0,39

0,29

0,32

0,66

Powiat namysłowski:
Namysłów

0,98

0,02

0,00

0,04

Domaszowice

0,98

0,02

0,00

0,05

Pokój

0,85

0,07

0,08

0,26

Świerczów

0,99

0,00

0,01

0,02

Wilków

0,98

0,02

0,00

0,04

Głuchołazy

0,97

0,02

0,00

0,05

Korfantów

0,86

0,07

0,07

0,26

Nysa

0,95

0,04

0,00

0,10

Powiat nyski:

10 Dane o odsetkach ludności nie sumują się do 100 proc., ponieważ w niektórych gminach mieszkają
przedstawiciele innych mniejszości, Ponadto w przypadku danych zagregowanych na poziomie województwa
uwzględniono podwójne identyfikacje narodowościowe.
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Otmuchów

0,98

0,02

0,00

0,04

Paczków

0,98

0,02

0,00

0,04

Kamiennik

0,97

0,03

0,00

0,06

Łambinowice

0,91

0,07

0,01

0,16

Pakosławice

0,99

0,01

0,00

0,02

Skoroszyce

0,99

0,01

0,00

0,03

Dobrodzień

0,58

0,17

0,25

0,57

Gorzów Śląski

0,74

0,09

0,17

0,42

Olesno

0,65

0,11

0,24

0,51

Praszka

0,99

0,01

0,00

0,02

Radłów

0,48

0,24

0,28

0,64

Rudniki

0,99

0,01

0,00

0,01

Zębowice

0,39

0,17

0,44

0,63

Niemodlin

0,98

0,01

0,00

0,03

Ozimek

0,70

0,11

0,19

0,46

Prószków

0,57

0,12

0,31

0,57

Chrząstowice

0,54

0,19

0,27

0,60

Dąbrowa

0,72

0,11

0,17

0,44

Dobrzeń Wielki

0,58

0,21

0,21

0,58

Komprachcice

0,56

0,13

0,31

0,57

Łubniany

0,45

0,27

0,28

0,65

Murów

0,61

0,07

0,32

0,52

Popielów

0,64

0,16

0,20

0,53

Tarnów Opolski

0,53

0,21

0,24

0,61

Tułowice

0,96

0,03

0,01

0,08

Turawa

0,59

0,20

0,21

0,57

Biała

0,48

0,09

0,43

0,58

Głogówek

0,69

0,06

0,25

0,46

Prudnik

0,97

0,02

0,01

0,07

Lubrza

0,92

0,01

0,06

0,14

Powiat oleski:

Powiat opolski:

Powiat prudnicki:

Powiat strzelecki:
Kolonowskie

0,51

0,06

0,43

0,55

Leśnica

0,55

0,17

0,28

0,59

Strzelce Opolskie

0,74

0,13

0,14

0,42

Ujazd

0,62

0,13

0,25

0,54

Zawadzkie

0,67

0,14

0,19

0,49

Izbicko

0,53

0,19

0,28

0,61

Jemielnica

0,53

0,22

0,24

0,61

Województwo opolskie ogółem:

0,88

0,13

0,08

0,20

Opracowanie własne na podstawie: Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski - NSP
2011 (pobrano 05.03.2019 z: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/strukturanarodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html); Wyniki Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w
domu (pobrano 05.03.2019 z: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spispowszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/); Barwiński 2014.
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3. Jakość rządzenia
W świetle definicji Transparency International dobre rządzenie to rządzenie
„partycypacyjne, transparentne, efektywne, responsywne, inkluzywne oraz przestrzegające
zasady rządów prawa i minimalizujące możliwości korupcji” (Transparency International
2009). Od początku lat 90tych, za sprawą międzynarodowych instytucji działających na rzecz
globalnego rozwoju, pojęcie dobrego rządzenia stało się ważną kategorią, zarówno
normatywną, jak i analityczną. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy ONZ uznają tzw. dobre rządzenie za
warunek efektywnego wykorzystania pomocy rozwojowej oraz fundament zrównoważonego
rozwoju społeczno-ekonomicznego (Khan 2016: 4-5). Jednocześnie, jak zauważa Tadeusz
Borys po przeglądzie różnych koncepcji dobrego rządzenia, są one pozbawione
uniwersalności bowiem odnoszą się zazwyczaj do poziomu ogólnokrajowego przy
„marginesowych odniesieniach do poziomu lokalnego” (Borys 2014: 61). Zwraca na to
uwagę również Grzegorz Kula, według którego „istotne aspekty dobrego rządzenia odwołują
się do samej konstrukcji państwa, jego ustroju i tradycji, a w związku z tym trudno je oceniać
na szczeblach niższych niż centralny” (Kula 2013: 284). Jednocześnie Kula zauważa, że
„teoretycznie im mniejszy dystans między władzą a obywatelami, tym łatwiej ocenić jakość
rządzenia” (Ibidem 286), dlatego wydaje się, że problem pomiaru jakości rządzenia w
samorządzie lokalnym powinien być mniejszy, niż na szczeblu centralnym. Nie tylko rzekoma
łatwość w dostępie do informacji na temat działań władz lokalnych, ale również fakt, że to
właśnie na tym poziomie jednostka bezpośrednio doświadcza rezultatów procesu rządzenia,
nadają wagę badaniom jakości rządzenia na poziomie gminnym. Do tego należałoby dodać,
wciąż aktualny według autorów tego studium, pogląd Alexisa de Tocqueville’a na szczególną
rolę instytucji gminnych, które „są dla wolności tym czym dla nauki są szkoły podstawowe:
sprawiają, że wolność staje się dostępna dla ludu, pozwalają mu zasmakować w swobodnym
jej praktykowaniu i przyzwyczajają go do posługiwania się nią” (De Tocqueville 2005: 57) .
Gmina ma więc ogromny potencjał socjalizacji politycznej zgodnej z duchem
międzynarodowych standardów dobrego rządzenia, ale jest także jednostką, w której, ze
względu na swoje cechy socjologiczne, istnieją duże możliwości implementacji tych
standardów.
Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której dyskurs dobrego rządzenia jest
zdominowany przez myślenie w kategoriach ogólnopaństwowych, podczas gdy względy
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metodologiczne oraz aksjologiczne przemawiają za większą koncentracją na poziomie
lokalnym. Dlatego w tej części pracy koncepcja dobrego rządzenia zostaje przeniesiona na
poziom polskiej gminy oraz zaprezentowana zostanie konceptualizacja i operacjonalizacja
kryteriów jakości rządzenia zastosowanych w tym studium. Najpierw przedstawione zostaną,
w najogólniejszym zarysie, podstawowe źródła koncepcji dobrego rządzenia, w tym
najważniejsze zasady/kryteria (w tekście zamiennie posługujemy się pojęciem zasad lub
kryteriów dobrego rządzenia) pozwalające na ocenę tego kiedy rządzenie jest dobre.
Wyodrębnione będą również główne kierunki badań nad dobrym rządzeniem na poziomie
lokalnym. Choć już stwierdzono, że dobre rządzenie jest przede wszystkim przedmiotem
badań w skali ogólnokrajowej, nie oznacza to brak takich badań na poziomie lokalnym.
Doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie zostały zsyntetyzowane w „Praktycznym
przewodniku po pomiarze rządzenia na poziomie lokalnym” wydanym przez Oslo
Governance Center przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Znajdujemy w
nim przegląd 22 inicjatyw/narzędzi zastosowanych do pomiaru jakości lokalnego rządzenia w
różnych częściach świata (Wilde et al 2009). Jeśli chodzi o polskie doświadczenia w badaniu
dobrego rządzenia na poziomie gminnym, jednym z niewielu przykładów kompleksowego
zaaplikowania tej koncepcji jest projekt Good governance w skali mikro – innowacyjny
system analizy jakości zadań publicznych realizowanych przez gminy małe, którego
rezultatem są dwie książki (Kobielska i Lisowska 2013; Kobielska i Lisowska 2014). Na
podstawie międzynarodowych standardów oraz dotychczasowych doświadczeń badawczych
zostaną wybrane zasady dobrego rządzenia, które zastosowano w opisywanych tu badaniach.
Następnie każda z zasad zostanie poddana konceptualizacji i operacjonalizacji, tak aby
wyjaśnić zastosowaną przez nas procedurę pomiaru jakości rządzenia w gminach
województwa opolskiego. Na koniec tego podrozdziału przedstawione zostaną również
problemy związane z pomiarem jakości rządzenia na poziomie gminnym, jednak bardziej
wyczerpujący obraz każdego z 25 wskaźników użytych w tym studium został zamieszczony
w aneksie.
Zasady/kryteria dobrego rządzenia i ich aplikowanie na poziomie lokalnym
Dogłębne scharakteryzowanie dobrego rządzenia wymaga najpierw odniesienia się do
samej kategorii rządzenia. W krytycznej analizie pojęcia governance Claus Offe wskazuje, że
„dzisiejsza proliferacja tego terminu kontrastuje z jego wartością informacyjną; powiedzieć
governance nie znaczy wyrazić dużo, ze względu na wieloznaczność” (Offe 2016: 342) Offe
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uważa, że kategoria governance należy do tzw. pustych pojęć (empty signifier) i jej
popularność wynika, z ukrytych w niej postulatów normatywnych godzących zagadnienie
interwencji oraz efektywności państwa z potrzebą autonomii społecznej (Ibidem: 344). Mając
na względzie te uwagi spróbujmy jednak zakreślić najbardziej charakterystyczne cechy tego
pojęcia, a tym samym sposób jego rozumienia przez autorów tej pracy, gdyż na tej podstawie
należy interpretować zakres przedmiotowy oceny jakości rządzenia w gminach województwa
opolskiego.
Według Francisa Fukuyamy rządzenie to „zdolność rządu do tworzenia i
egzekwowania reguł oraz do dostarczania usług, niezależnie od tego czy rząd jest
demokratyczny czy nie jest demokratyczny” (Fukuyama 2013: 3). Rządzenie według
Fukuyamy dotyczy wykonawczego aparatu państwa i jego zdolności do efektywnego
wdrażania priorytetów ustalonych poza tym aparatem czyli przez polityków, dlatego również
„reżim autorytarny może być dobrze zarządzany” (Ibidem:4). Szerszej definicji rządzenia
dostarcza Bank Światowy, który rządzenie definiuje jako „tradycje i instytucje przy pomocy,
których w państwie sprawowana jest władza” (Kaufman et al 2010: 4). Następnie badacze z
Banku Światowego wyodrębniają trzy aspekty tak rozumianego rządzenia (Ibidem):
a) procesy, w ramach których rządy są wybierane, monitorowane oraz zastępowane,
b) zdolność rządu do efektywnego formułowania i wdrażania rozsądnych polityk,
c) poszanowanie obywateli i państwa dla instytucji, które są odpowiedzialne za
regulację interakcji społecznych i gospodarczych.
Rządzenie dotyczy więc procesów i reguł, poprzez które sprawowana jest władza
oraz rezultatów jej sprawowania. Jak pisze przywoływany już Offe pojęcia governance
„używa się, aby ogarnąć z jednej z strony instytucje (…), z drugiej – proces (sterowania,
steering), jaki się rozgrywa w ramach tych instytucji” (Offe 2016: 337). Jednak jeśli
zwrócimy uwagę na trzeci komponent rządzenia wyodrębniony przez Bank Światowy to jest
tam również miejsce dla obywateli jako współuczestników rządzenia. Bob Jessop wskazuje,
że rosnąca popularność tego pojęcia wiąże się z koniecznością rozróżnienia między
współzarządzaniem a rządzeniem – to pierwsze odnosiłoby się do różnych sposobów
rządzenia, natomiast to drugie do rządu i jego instytucji wyposażonych w możliwość
rządzenia. Potrzeba takiego rozróżnienia wiąże się z niezdolnością dotychczasowych
paradygmatów do wyjaśnienia zmieniającej się organizacji i dystrybucji władzy – tradycyjne
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dychotomie typu rynek vs hierarchia w gospodarce, prywatne vs publiczne w polityce wydają
się uproszczeniami nie przystającymi do współczesnej rzeczywistości (Jessop 2016: 13).
W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że tłumaczenie angielskiego pojęcia
governance w polskim dyskursie naukowym funkcjonuje często właśnie jako współrządzenie
lub współzarządzanie, ponieważ słowo governance nie odnosi się tylko do państwa i jego
instytucji, będąc właściwie negacją weberowskiej tradycji w myśleniu o roli państwa
(Hausner, Mazur 2016: 354). Koncepcja governance rozumiana jako współrządzenie zakłada,
że państwo jest tylko jednym z wielu podmiotów rządzenia, dążącym do współdziałania z
innymi ośrodkami władzy posiadającymi zasoby zapewniające podmiotowość, przy czym ich
podmiotowość jest akceptowana przez aparat państwa i włączona w proces współzarządzania.
Państwo funkcjonuje więc w warunkach dekoncentracji i decentralizacji władzy, a jego
kompetencje są ograniczane na rzecz istniejących na różnych poziomach organizacji
społecznej sieci interesów i oddolnych oddziaływań (Ibidem: 354-355). Pojęcie rządzenia ma
więc charakter relacyjny i procesualny, gdyż uwzględnia rolę wszystkich, najważniejszych dla
danego kontekstu, podmiotów potencjalnie zaangażowanych w proces decydowania w
sprawach publicznych oraz interakcje między tymi podmiotami. Istotę tak rozumianego
rządzenia oddaje definicja zaproponowana przez Transparency International, według której
rządzenie wykracza „poza tradycyjne pojęcie rządu i koncentruje się na relacjach między
liderami politycznymi, instytucjami publicznymi i obywatelami oraz procesach za
pośrednictwem których podejmują oni i wdrażają decyzje” (Transparency International 2009:
22). Tak rozumiane rządzenie oznacza, że przedmiotem oceny jakości rządzenia na poziomie
gminnym są nie tylko sformalizowane organy władzy, ale również inne podmioty, które w
lokalnym pejzażu mogłyby odgrywać rolę współrządzących gminą. Jak pisze Sigmund
Barczyk, aplikujący koncepcję governance w odniesieniu do gminy, „samorząd, jako władcze
ciało konstytucyjne, korzysta wprawdzie ze szczególnych atrybutów instytucjonalnych w
kwestiach kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju gminy, zabiega jednak zarazem o
korzystny dla gminy układ relacji współdecydowania z innymi partnerami gry gminnej”
(Barczyk 2010: 160). Ogólna ocena dotyczy więc stanu całej wspólnoty lokalnej, na którą
składa się wielu, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych aktorów, przy czym oficjalne
organy władzy odgrywają rzecz jasna istotną rolę jako dysponenci ważnych zasobów
publicznych. Ten zakres oceny znajduje odzwierciedlenie w wybranych do tego studium
zasadach i wskaźnikach jakości rządzenia, z których wiele polega raczej na ocenie stanu
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społeczności lokalnej, niż lokalnych instytucji politycznych. Oczywiście pomiędzy tymi
dwoma wymiarami istnieją interakcje i współzależności, które autorzy starają się przedstawić
bardziej szczegółowo w opisie poszczególnych wskaźników. W tym miejscu autorzy chcą
jedynie podkreślić, że ostateczna ocena jakości rządzenia jaką uzyskają poszczególne gminy
w oparciu o proponowaną tu metodologię pomiaru powinna być interpretowana z
uwzględnieniem powyższych uwag.
Tab. 3: Przykładowe źródła zasad dobrego rządzenia
Bank Światowy (1996)
1. Rozliczalność i
partycypacja
2.
Stabilność
polityczna
i brak przemocy
3. Efektywność Rządu
4. Jakość Regulacji
5. Rządy prawa
6. Kontrola korupcji

źródła międzynarodowe
Unia
Europejska Rada Europy (2007)
(2001)
1. Otwartość
2. Partycypacja
3. Rozliczalność
4. Efektywność
5. Spójność

12 zasad dobrego rządzenia na
poziomie lokalnym takich jak
uczciwe wybory, partycypacja,
responsywność,
sprawność,
transparencja, rozliczalność

źródła krajowe
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w Polsce
(2008)
1. Otwartość
2.Partnerstwo
3. Rozliczalność
4. Skuteczność
5.
Efektywność
i
spójność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kaufmann i in. 2007; ‘Strategy’ 2007; European governance: a
white paper, European Commission, COM(2001) 428, Brussels, 25.7.2001; Koncepcja good governance –
refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

Pomiar jakości rządzenia wymaga odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie, a
mianowicie kiedy możemy mówić, że rządzenie jest dobre? Wbrew stanowisku
przedstawionemu przez Fukuyamę, ocena jakości rządzenia jest zakotwiczona w aksjologii
demokratycznych państw Zachodu, która wyznacza cele jakie powinni stawiać przed sobą
uczestnicy rządzenia (Wilkin 2013: 32-34). Można wyodrębnić międzynarodowe i krajowe
źródła kryteriów dobrego rządzenia, które stanowią normatywny punkt odniesienia dla oceny
jakości rządzenia w konkretnych jednostkach politycznych. W tabeli 3 przedstawiono cztery
takie źródła, choć należy pamiętać, że są to tylko jedne z wielu przykładów, aczkolwiek
bardziej reprezentatywne (zob. Borys 2014; Łopaciuk-Gonczaryk 2013; Wojciechowski i
Podgórniak-Krzykacz 2008). Porównanie tych źródeł wskazuje na podobieństwa w zakresie
kryteriów dobrego rządzenia11 – zasady rozliczalności, efektywności, partycypacji czy
11 Ta zbieżność jest szczególnie widoczna w przypadku źródeł unijnych i polskich, co wydaje się być efektem
implementacji tych zasad w Polsce wraz z wejściem do Unii Europejskiej (UE). Spełnienie tzw. kryteriów
kopenhaskich, warunku wejście do UE, oznaczało konieczność zbudowania rządów prawa i instytucji
gwarantujących stabilną demokrację. Następnie, koncepcja dobrego rządzenia pojawiła się w tzw. pierwszym
okresie programowania w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a później stała się
fundamentem priorytetu V w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
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otwartości należą do repertuaru dobrego rządzenia funkcjonujących w globalnym dyskursie o
jakości rządzenia12. Z powyższych standardów szczególnie ważnym źródłem, gdyż
dedykowanym poziomowi lokalnemu, jest przyjęta przez Radę Europy Strategia dla
Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym, która, jak czytamy w tym
dokumencie, opiera się również na doświadczeniach innych organizacji międzynarodowych
(‘Strategy’ 2007). W ramach tej strategii przedstawiono dwanaście zasad dobrego rządzenia
na poziomie lokalnym (ibidem: 2-3):
1. Uczciwe przeprowadzanie wyborów, reprezentacja i partycypacja, w celu
zapewnienia wszystkim obywatelom możliwości wyrażania opinii w lokalnych sprawach
publicznych,
2. Responsywność, w celu zapewnienia, aby lokalne władze wychodziły naprzeciw
prawomocnym oczekiwaniom i potrzebom obywateli,
3. Sprawność i efektywność, w celu zapewnienia realizacji założonych celów przy
najlepszym możliwym wykorzystaniu zasobów,
4. Otwartość i transparencja, w celu zapewnienia publicznego dostępu do informacji
i ułatwienia rozeznania w zakresie załatwiania lokalnych spraw publicznych,
5. Rządy prawa, w celu zapewnienia uczciwości, bezstronności i przewidywalności,
6. Etyczne postępowanie, w celu zapewnienia wyższości interesów publicznych nad
prywatnymi,
7. Kompetencja i zdolności, w celu zapewnienia odpowiedniego realizowania
obowiązków przez lokalnych urzędników i przedstawicieli,
8. Innowacyjność i otwartość na zmiany, w celu zapewnienia korzystnego
wykorzystania nowych rozwiązań i dobrych praktyk,
9. Rozwój zrównoważony i długookresowa orientacja, w celu uwzględnienia
interesów przyszłych pokoleń,
10. Rozważne zarządzanie finansowe, w celu zapewnienia roztropności i
produktywności w wykorzystywaniu środków publicznych,

12 Pod pojęciem „globalnego dyskursu o jakości rządzenia” można rozumieć główne instytucje
międzynarodowe działające na rzecz poprawy jakości rządów, rządy współpracujące z tymi instytucjami,
środowiska pozarządowe oraz badaczy, którzy wspólnie wytwarzają zobiektywizowaną wiedzę i wartości
(standardy, rekomendacje, raporty badawcze, komentarze, seminaria, konferencje) zakotwiczone w ideale dobrze
urządzonego państwa. Tu inspiracją jest pojęcie globalnego przemysłu antykorupcyjnego zaproponowane przez
Stephena Sampsona (Sampson 2010).
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11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa oraz spójność społeczna, w celu
zapewnienia, że wszyscy obywatele cieszą się ochroną oraz szacunkiem i nikt nie jest
dyskryminowany lub wykluczony,
12. Rozliczalność, w celu zapewnienia, że lokalni urzędnicy i reprezentanci
przyjmują odpowiedzialność oraz są pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny.
Zaproponowany przez Radę Europy zestaw zasad, pokazuje wielowymiarowość i
złożoność oceny lokalnej polityki, ale także spektrum możliwych kierunków badań nad jej
jakością. Znajduje to odzwierciedlenie w międzynarodowych doświadczeniach badawczych.
We wspomnianym już Praktycznym przewodniku po pomiarze rządzenia na poziomie
lokalnym czytamy, że badania nad jakością rządzenia lokalnego koncentrują się najczęściej na
czterech obszarach tematycznych (Wilde i in. 2009: 8):
a) decentralizacja – w tym przypadku badany jest stopień i formy decentralizacji (np.
dewolucja, oddelegowanie) biorąc pod uwagę fiskalny, administracyjny czy polityczny
wymiar decentralizacji, przy czym tu uwzględnia się również ogólnokrajowe środowisko dla
decentralizacji tzn. instytucje, ustawy oraz polityki na szczeblu centralnym,
b) lokalne rządzenie – w tym przypadku badane są podstawowe wymiary i
determinanty rządzenia lokalnego takie jak lokalny system polityczny (rządy prawa, wybory,
wolności obywatelskie, dostęp do informacji, siła społeczeństwa obywatelskiego), wybrane
instytucje i ich funkcjonowanie (zamówienia publiczne, polityka finansowa, korupcja),
kwestie społeczne (równość płci, ochrona środowiska, pozyskiwanie wpływów podatkowych)
oraz otoczenie dla biznesu,
c) lokalna demokracja – tu badania skoncentrowane są na procedurze wyboru władz
lokalnych, roli organizacji obywatelskich oraz wpływie grup mniejszościowych i
opozycyjnych na proces sprawowania władzy, przy czym analizowane są formalne
mechanizmy gwarantujące transparencję, reprezentatywność oraz rozliczalność władz oraz to
jak w praktyce funkcjonują te mechanizmy z perspektywy obywateli,
d) lokalna władza i jej osiągnięcia – tu badania skoncentrowane są na rezultatach
polityki lokalnej wyrażających się w jakości dostarczanych wspólnocie samorządowej dóbr i
usług, przy czym analizuje się jakość usług w kilku lub jednym wybranym sektorze działania
władz (często takim badaniom towarzyszy analiza zasobów finansowych, instytucjonalnych i
ludzkich, która ma służyć ocenie zdolności władz do realizacji określonych programów i
zadań).
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W tabeli 4 zaprezentowano przykłady narzędzi wypracowanych do oceny jakości
rządzenia na poziomie lokalnym, przedstawiając ich normatywne ukierunkowanie czyli
wymiary będące przedmiotem analizy. Jak widać repertuar kryteriów ewaluacji jest bardzo
zbliżony do standardów wypracowanych dla poziomu ogólnokrajowego, przy czym na
poziomie lokalnym pojawia się dodatkowy wymiar określany mianem „sprawiedliwości”
(equity).

Dokładniejsza

analiza

poszczególnych

narzędzi

pokazuje,

że

wymiar

„sprawiedliwości” rozumiany jest w dużej mierze jako istnienie rozwiązań instytucjonalnych,
które przeciwdziałają wykluczeniu pewnych kategorii społecznych lub stan względnej
równości w ramach wspólnoty lokalnej13. Ze względu na fakt, że jest to pewien dodatkowy
wymiar, który wydaje się nieco różnicować aksjologię pomiaru jakości rządzenia na poziomie
lokalnym i ogólnokrajowym postanowiono wybrać go jako jedno z kryteriów dobrego
rządzenia na poziomie gminnym. Przy czym zdecydowano posłużyć się pojęciem „równości”,
zamiast pojęcia „sprawiedliwości”, gdyż wydaje się ono kategorią mniej obciążoną
aksjologicznie.

13 W przypadku Indeksu Rządzenia Miastem zasada sprawiedliwości zoperacjonalizowana została za pomocą
następujących wskaźników: 1. Istnienie karty praw obywatelskich, która gwarantuje prawo dostępu do
podstawowych usług publicznych 2. Procent kobiet w radzie miejskiej 3. Procent kobiet na kluczowych
stanowiskach 4. Prowadzenie specjalnej polityki opłat za wodę dla ludności żyjącej w ubóstwie 5. Stosowanie
systemu zachęt do podejmowania nieformalnej działalności gospodarczej. Według Lokalnego Barometru
Rządzenia na sprawiedliwość składają się: 1. Prawne gwarancje ochrony praw obywatelskich 2. Stopień dostępu
do uczestnictwa we władzy 3. Stopień dostępu do pracy i dochodu 4. Stopień dostępu do ochrony zdrowia i
edukacji 5. Stopień zagrożenia przemocą domową. Natomiast w przypadku Indeksu Dobrego Rządzenia dla
Lokalnego Rozwoju sprawiedliwość to: 1. Prowadzenie akcji afirmatywnych dla żyjących w ubóstwie 2.
Prowadzenie akcji afirmatywnych dla kobiet (Wilde i in. 2009: 56-75).
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Tab. 4: Przykładowe narzędzia pomiaru jakości rządzenia na poziomie lokalnym
Nazwa
narzędzia

Przewodnik
po
Ocenie Demokracji
Lokalnej

instytucja
opracowują
ca narzędzie
i
czas
powstania

International IDEA
(2001)
–
Międzynarodowy
Instytut na Rzecz
Demokracji
i
Wsparcia Wyborów
z
siedzibą
w
Sztokholmie

obszary
gdzie
zastosowano
narzędzie

samorządy miejskie
w Afryce i krajach
arabskich

wymiary
jakości
rządzenia

1.
Samorząd
miejski
i
jego
kontekst
przestrzenny,
demograficzny,
socjoekonomiczny
2.
Demokracja
reprezentacyjna
3.
Demokracja
uczestnicząca

Wskaźniki
Demokratycznego
Rządzenia
na
Szczeblu
Lokalnym
Local Government
and Public Service
Reform Initiative
(2000)
–
organizacja
założona
w
ramach
węgierskiego
Instytutu
Społeczeństwa
Otwartego

samorząd lokalny
krajów
Europy
ŚrodkowoWschodniej takich
jak Węgry, Polska,
Rumunia,
Bułgaria, Estonia,
Słowacja
1.
Sprawowanie
władzy lokalnej:
jakość koordynacji
oraz
oparcie
decyzji na wiedzy
2. Siła demokracji:
otwartość
i
uczciwość
3.
Efektywność
wdrażania polityki
4.
Responsywność:
satysfakcja
obywateli
oraz
zgodność
kierunków polityki
z
ich
oczekiwaniami
5.
Poziom
świadczonych
usług

Lokalny
Barometr
Rządzenia

Indeks Dobrego
Rządzenia
dla
Lokalnego
Rozwoju

Indeks Rządzenia
Miastem

Impact Alliance
(2005) – koalicja
trzech
organizacji:
PACT
(międzynarodow
a
organizacja
działająca
na
rzecz rozwoju z
siedzibą
w
Waszyngtonie),
Instytut na Rzecz
Demokracji
w
Afryce
Południowej,
Holenderska
Organizacja na
Rzecz Rozwoju
samorząd
lokalny
i
regionalny
w
Afryce
(np.
Kamerun,
Botswana)

Independent
Directorate
for
Local Governance
(2007) – jednostka
odpowiedzialna za
jakość rządzenia
na
poziomie
lokalnym
utworzona
w
afgańskim
ministerstwie
spraw
wewnętrznych

UN
Habitat’s
Global Campaign
on
Urban
Governance
(2000) – agenda
ONZ zajmująca
się urbanizacją i
zrównoważonym
rozwojem
miejskim

samorząd
regionalny
(prowincje)
Afganistanie

1. Efektywność
2. Transparencja i
rządy prawa
3. Rozliczalność
4. Partycypacja i
zaangażowanie
obywatelskie
5.
Sprawiedliwość

1. Reprezentacja
2. Rozliczalność
3. Efektywność
4. Partycypacja
5. Transparencja
6. Bezpieczeństwo
7. Sprawiedliwość

miasta na całym
świecie takie jak
Dakar (Afryka),
Colombo (Azja),
Pristina (Europa),
Montreal
(Ameryka
Północna)
1. Efektywność
2. Partycypacja
3.
Sprawiedliwość
4. Rozliczalność

w

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wilde i in. 2009, s. 56-75.

Na podstawie powyższych analiz zdecydowano się wyodrębnić pięć zasad dobrego
rządzenia: równość, efektywność, rozliczalność, otwartość i partycypacja. Do każdej z zasad
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przyporządkowano pięć wskaźników pozwalających na ocenę jakości rządzenia pod kątem
spełnienia danej zasady. Wskaźniki mają zróżnicowany charakter, ponieważ są to tzw.
wskaźniki skoncentrowane na wkładzie, na wytworach i na procesach, w przeciwieństwie do
wskaźników skoncentrowanych na percepcji (Wilde i in. 2009), dla których nie dysponujemy
odpowiednimi danymi. Starano się, aby wskaźniki spełniały pewne podstawowe wymogi, na
które wskazał Tadeusz Borys. Według Borysa wskaźnik jakości rządzenia na poziomie
gminnym powinien charakteryzować się następującymi cechami: a) powinien odzwierciedlać
w sensie merytorycznym dany wymiar rządzenia, b) powinien być łatwy w interpretacji, c)
pozwalać na monitorowanie zmian w czasie, d) pozwalać na porównanie międzygminne, e)
musi mieć wartość referencyjną, f) jego ważność powinna być oparta na konsensusie, g)
powinien być sformułowany tak by stosować go w systemach informatycznych h) powinien
być mierzalny czyli oparty na dostępnych danych, które są udokumentowane, wiarygodne
oraz aktualizowane (Borys 2014: 64-65). Dokładna charakterystyka (istota, źródła danych,
okres, którego dane dotyczą, zasady kwantyfikacji, wady) każdego z wybranych wskaźników
zostały przedstawione w aneksie. W tym miejscu należy tylko stwierdzić, że wybrane
wskaźniki przybierają wartość od 0 do 1, wobec tego gmina mogła uzyskać maksymalnie 25
punktów w wyniku ewaluacji poszczególnych zasad dobrego rządzenia. Na tej podstawie
stworzono indeks jakości rządzenia na poziomie gminnym, na który składa się pięć
subindeksów o tej samej wadze (zob. tab. 5). W kolejnych akapitach przedstawiono sposób
rozumienia każdej z zasad dobrego rządzenia i wynikający z niego dobór wskaźników.
Pod pojęciem równości autorzy rozumieją stopień w jakim grupy tradycyjnie
narażone na wykluczenie społeczne są reprezentowane w życiu publicznym gminy. Ta
definicja prowadzi do poszukiwania wskaźników tak rozumianej równości, które możemy
odnaleźć na poziomie gminnym. Na podstawie tych charakterystyk wybrano wskaźniki
równości odnoszące się do czterech kategorii społecznych, które są grupami narażonymi na
wykluczenie: kobiety, osoby starsze, młodzież, osoby ubogie14. Warto zwrócić uwagę, że
niektóre z wybranych wskaźników równości można również uznać za wskaźniki partycypacji,
gdyż przykładowo rada seniorów jest jednocześnie ciałem propartycypacyjnym. Jest to jeden
z problemów pomiaru poszczególnych zasad jakości rządzenia wynikający z faktu
merytorycznych związków między poszczególnymi zasadami np. partycypacja może pełnić
14 Autorzy zdają sobie sprawę, że te kategorie społeczne nie są rozłączne tzn. zagrożeni ubóstwem to
jednocześnie raczej kobiety seniorki czy długotrwale bezrobotna młodzież. Konkretny wskaźnik w praktyce
pokrywa więc kilka kategorii społecznych np. aktywna rada seniorów może reprezentować nie tylko interesy
seniorów, ale jednocześnie kobiet żyjących w ubóstwie.
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jednocześnie rolę mechanizmu rozliczalności i zwiększać poziom równości w lokalnej
przestrzeni publicznej. Wydaje się, że to ostatecznie badacz, z pewną dozą uznaniowości,
musi zdecydować o przypisaniu określonego wskaźnika do danej zasady dobrego rządzenia.
Pod pojęciem efektywności należy rozumieć stopień w jakim władze lokalne
spełniają swoje zobowiązania wobec wspólnoty samorządowej w zakresie zaspokajania
potrzeb oraz racjonalnego zarządzania majątkiem gminy. Zwróćmy uwagę na problemy
związane z oceną efektywności. Efektywność z perspektywy działań ewaluacyjnych w
jednostkach samorządu terytorialnego to „relacja między produktami, rezultatami a środkami
(w szczególności finansowymi) przeznaczonymi do ich uzyskania” (Grzywa 2008: 15).
Efektywność jest więc kategorią ekonomiczną, a jej istotą jest osiąganie założonych celów
poprzez racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami – jako efektywne uznaje się
osiąganie najlepszych możliwych rezultatów przy możliwe najniższych nakładach. W
funkcjonowaniu administracji publicznej, w celu zapewnienia tak pojmowanej efektywności,
istotne jest odpowiednie zarządzanie oparte na planowaniu strategicznym, kontrolowaniu
wydatków

budżetowych,

polityce

oszczędnościowej,

uproszczeniu

procedur

oraz

podwyższeniu jakości świadczonych usług (Żołnierczyk i Szumowski 2014: 122-124). Z
punktu widzenia pomiaru, literalne traktowanie efektywności stanowi wyzwanie, ponieważ
wymaga precyzyjnego zdefiniowania nakładów oraz wynikających z nich rezultatów. Nawet
jeśli taką relację jesteśmy w stanie określić pojawia się problem przypisania określonych
wartości do nakładów, a w szczególności do rezultatów oraz ocena tych wartości pod kątem
optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Podczas gdy jesteśmy w stanie określić
nakłady gminy na edukację podstawową czy działalność promocyjną, trudniej jest wycenić
wartości efektów ich poniesienia, w szczególności, gdy są one odroczone w czasie oraz
poddane oddziaływaniu ze strony innych czynników. Dlatego wybrane wskaźniki
efektywności tylko częściowo pokrywają się z tą abstrakcyjną kategorią. Z jednej strony są to
wskaźniki, które odnoszą się do ekonomicznych rezultatów polityki gminnej rozumianych
jako pozyskane zasoby finansowe (dochody własne) oraz ich wykorzystywanie na rzecz
rozwoju gminy (wydatki inwestycyjne i walka z chronicznym ubóstwem). Z drugiej strony
dwa wskaźniki dotyczą funkcjonowania samej administracji gminnej, pod względem
stosowanych procedur proefektywnościowych oraz nakładów na administrację.
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Tab. 5: Indeks Jakości Rządzenia na Poziomie Lokalnym (25 punktów)
subindeks
równości
(5 punktów)

subindeks
efektywności
(5 punktów)

subindeks
rozliczalności
5 (punktów)

subindeks
otwartości
(5 punktów)

Subindeks
partycypacji
5 (punktów)

W jakim stopniu
grupy tradycyjnie
narażone na
wykluczenie
społeczne są
reprezentowane w
lokalnym życiu
publicznym?

W jakim stopniu
władze lokalne
spełniają swoje
zobowiązania wobec
wspólnoty
samorządowej w
zakresie zaspokajania
potrzeb oraz
racjonalnego
gospodarowania
majątkiem gminy?

W jakim stopniu
funkcjonują
mechanizmy i
kompetencje
pozwalające na
egzekwowanie
odpowiedzialności
lokalnych decydentów
politycznych za ich
decyzje?

W jakim stopniu
upubliczniane są
informacje o
działaniach władz
lokalnych oraz w
jakim stopniu
władze te
współpracują z
lokalnym
otoczeniem
społecznym?

W jakim stopniu
społeczność
lokalna jest
zaangażowana w
lokalne życie
publiczne?

1. Odpowiedź
gminy na ankietę
zgodnie z
terminem
2. Udostępnienie,
w sposób łatwy do
odnalezienia, w
BIP lub na własnej
stronie
internetowej
aktualnego
rocznego programu
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
3. Przyjęcie
uchwały
określającej zasady
i tryb konsultacji
społecznych
4. Liczba
organizacji
pozarządowych,
które złożyły
uwagi do rocznego
programu
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
5. Publikowanie w
BIP protokołów z
posiedzeń rady
gminy

1. Liczba
organizacji
pozarządowych w
gminie na 10 tys
mieszkańców
2. Liczba
czytelników
bibliotek na 1000
mieszkańców
3. Średni wynik
egzaminu
gimnazjalnego z
wiedzy o
społeczeństwie i
historii
4. Środki z
mechanizmu 1
procentu pozyskane
przez gminne
organizacje
pożytku
publicznego per
capita
5. Procent głosów
oddanych na
komitety wyborcze
wyborców w
stosunku do głosów
oddanych ogółem
w wyborach do rad
gminy

1. Procent kobiet w
1. Wydatki
1. Istnienie medium
radzie gminy
inwestycyjne z
lokalnego nie
2. Procent kobiet
budżetu gminy per
stworzonego przez
zajmujących
capita
władze gminne
kluczowe
2. Dochody własne
2. Publikowanie
stanowiska w
gminy per capita
dokumentacji z
urzędzie gminy
3. Procent osób
kontroli zewnętrznych
3. Działanie rady
długotrwale
w BIP
młodzieżowej
korzystających z
3. Ilość kandydatów na
4. Działanie rady pomocy społecznej w
wójta/burmistrza w
seniorów
stosunku do
wyborach
5. Stopień
wszystkich
samorządowych z
zagrożenia
świadczeniobiorców
2014
ubóstwem
4. Wydatki na
4. Opublikowanie w
administrację
BIP oświadczeń
publiczną per capita majątkowych radnych i
5. Stosowanie przez
burmistrza do dnia 2
gminę jednego z trzech
czerwca 2017 r.
systemów zarządzania 5. Procent radnych z
jakością
wyższym
wykształceniem

Źródło: opracowanie własne
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Pod pojęciem rozliczalności należy rozumieć funkcjonowanie mechanizmów i
kompetencji pozwalających na egzekwowanie odpowiedzialności lokalnych decydentów
politycznych za ich decyzje. Zasada rozliczalności stwarza szczególne trudności w zakresie
odnalezienia odpowiednich wskaźników pozwalających na jej pomiar i międzygminną
komparatystykę. Jak pisze Mark Bovens rozliczalność to relacja społeczna między aktorem a
forum, w ramach, której aktor jest zobowiązany wyjaśnić i uzasadnić swoje postępowanie,
forum może zadawać pytania i wydawać sądy, a aktor może ponieść konsekwencje swoich
działań. Zobowiązania do składania wyjaśnień mogą mieć charakter formalny i nieformalny,
podobnie jak konsekwencje jakie aktor ponosi przed forum za swoje działania. Przy czym już
sam fakt ryzyka wystąpienia określonych konsekwencji może być potraktowany jako
mechanizm rozliczalności (Bovens 2006: 9). Poszukując forów, przed którymi lokalni aktorzy
polityczni rozliczają się ze swoich działań w pierwszym względzie należałoby wymienić
instytucje zewnętrzne odpowiedzialne za nadzór nad samorządem gminnym określone w
artykule 171 konstytucji, czyli Prezesa Rady Ministrów, wojewodę, regionalne izby
obrachunkowe oraz Sejm, który może rozwiązać radę gminy. Nadzór nad działalnością
samorządu sprawują również Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne 15.
Mówimy w tym przypadku o kontroli zewnętrznej, ale funkcjonują również mechanizmy
kontroli wewnętrznej takie jak kontrola zarządcza obligatoryjna na mocy Ustawy o finansach
publicznych i związanych z nią rozporządzeń (Małecka-Łyszczek 2015: 243-250). Możemy
również wskazać na kontrolę społeczną, która sprawowana jest w trakcie wyborów
samorządowych, podczas referendum lokalnego, poprzez media lokalne i za pośrednictwem
skarg oraz wniosków składanych na mocy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z punktu widzenia prowadzonych tu badań pojawia się jednak pewien zasadniczy
problem, ponieważ istniejące mechanizmy rozliczalności zostały zaprojektowane jako część
ogólnego usytuowania gminy oraz nadzoru nad gminą w strukturze systemu politycznego i
dotyczą wszystkich gmin. Tak więc, aby dokonać zróżnicowania gmin pod względem stopnia
rozliczalności, należałoby porównać gminy województwa pod względem częstotliwości
przypadków uruchamiania tych mechanizmów wobec każdej z gmin. Nie jest to tylko
problem dostępu do danych, ale przede wszystkim problem ich interpretacji jako mierników
stopnia rozliczalności. Jeśli wojewoda czy regionalna izba obrachunkowa wydają negatywne
15 Ustawa kompetencyjna CBA w artykule 1 mówi, że jest to instytucja do zwalczania korupcji „w
szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych”., Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).
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oceny na temat gminy A, natomiast gmina B nie spotyka się z takimi ocenami czy możemy
uznać,

że

w

gminie A jest

wyższy

poziom

rozliczalności

(wykryto

przecież

nieprawidłowości), w przeciwieństwie do gminy B? Przecież gmina B może podlegać równie
restrykcyjnej kontroli, jak gmina A, ale w gminie B nie dochodzi do nieprawidłowości, które
wykrywa się natomiast w gminie A. Negatywne oceny mogą być w tym przypadku
traktowane raczej jako miara legalności działań gminy czy złego zarządzania finansami w
gminie A w porównaniu do gminy B, ewentualnie skuteczności samych instytucji kontroli
zewnętrznej. Takie kontrole nie pozwalają jednak na porównanie stopnia rozliczalności
między tymi gminami, gdyż związane są z działaniem mechanizmów ponadgminnych.
Przypadki nieprawidłowości i korupcji stwierdzone przez NIK czy CBA dotyczą tylko
niektórych gmin i są raczej miarą jakości zarządzania gminą 16. Brakuje również dostępu do
danych dotyczących kontroli zarządczej, które pozwoliłyby na systematyczne porównania
gmin (np. publikowanie w BIP oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, które mają być
sporządzane przez kierownika danej jednostki organizacyjnej jest rzadkością). Z kolei
przypadki referendalnego odwołania wójta/burmistrza czy rady gminnej/miejskiej w gminach
województwa opolskiego są tak rzadkie, że nie pozwalają na systematyczne, ilościowe
porównania17. Skargi i wnioski składane przez mieszkańców gmin mogłyby stanowić źródło
porównywalnej wiedzy na temat rozliczalności w gminach, ale tu natrafiamy również na
problem dostępu do danych i kwestie interpretacji. Nie wszystkie gminy odpowiedziały
ostatecznie na prowadzoną w ramach badań ankietę, w której pytamy m.in. o skargi i wnioski,
a na podstawie BIP autorzy nie byli w stanie uzupełnić brakujących informacji. Dodatkowo
ilość skarg i wniosków może być interpretowana z jednej strony jako miara gotowości
mieszkańców gminy do kontrolowania władz poprzez użycie tego instrumentu, ale
jednocześnie wyższa ich liczba może być miarą niskiej sprawności biurokracji lokalnej (a
więc niższej jakości rządzenia) więc wątpliwe jest pozytywne ocenianie wyższej ilości skarg i
wniosków18. Frekwencja wyborcza mogłaby być użyta jako jeden ze wskaźników
16 Jednak dane pokontrolne mogą być wykorzystane do konstrukcji wskaźnika rozliczalności w gminie o czym
szerzej w Aneksie.
17 Według danych PKW od roku 1993 w województwie opolskim (stan na 20.08.2017) przeprowadzono 17
odwoławczych referendów lokalnych (dwa razy głosowano nad jednoczesnym odwołaniem rady i burmistrza), w
tym 3 dotyczące rady powiatu, 9 dotyczących rady miejskiej, 2 dotyczące rady gminy, 1 dotyczące prezydenta, 3
dotyczące burmistrzów i 1 dotyczące wójta. W ramach tych referendów tylko raz udało się odwołać radę miasta
Niemodlina w 2001 roku., zob., http://opole.kbw.gov.pl/352_Wybory_i_referenda
18 Wydaje się jednak, że instytucja wniosku składanego przez obywatela w trybie KPA może być lepszą miarą
rozliczalności społecznej, w porównaniu do skargi, ze względu na różnice tych dwóch instrumentów. Skarga
odnosi się do czynności, które już miały miejsce lub są w toku i wywołują negatywną ocenę interesariuszy,
natomiast wniosek jest postulatem usunięcia pewnych nieprawidłowości w przyszłości. Wniosek ma więc
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rozliczalności na poziomie gminnym, ale ze względów, które opisano w kolejnej części
zdecydowano się nie wykorzystywać danych dotyczących frekwencji. Dlatego ostatecznie
wybrane wskaźniki oraz ich trafność powinny być oceniane z uwzględnieniem wyżej
zarysowanych trudności. Starano się odnaleźć takie mechanizmy i kompetencje, które
funkcjonują stricte na poziomie lokalnym, mogą występować we wszystkich gminach
przybierając różne wartości oraz istnieją wiarygodne dane na podstawie , których można
dokonać ich oceny ilościowej.
Pod pojęciem otwartości należy rozumieć regularne upublicznianie informacji
dotyczących działań władz lokalnych oraz aktywną współpracę tych władz z otoczeniem
społecznym/instytucjonalnym. Otwartość jest kategorią dość pojemną, gdyż łączy w sobie
cechy takie jak transparencja, gotowość/zdolność władz do kooperacji z pozostałymi aktorami
życia społecznego oraz gotowość/zdolność do podejmowania działań innowacyjnych
(Lisowska 2014: 79-85). Wydaje się, że centralnymi charakterystykami otwartości jest
właśnie transparencja oraz współpraca, na zasadach partnerskich, z otoczeniem społecznym.
Tak rozumiana otwartość jest istotnym dopełnieniem i warunkiem rozliczalności, ponieważ
bez, zapewnionej dzięki transparencji, wiedzy o poczynaniach oraz zasadach funkcjonowania
władzy trudno jest ją rozliczać19. Natomiast współpraca władzy z otoczeniem społecznym
rodzi konieczność zgody na osąd ze strony partnerów, uwzględnienie ich oczekiwań i
bolączek oraz uzasadnienie podejmowanych działań. Otwartość jest również bliska równości,
gdyż wymaga uznania podmiotowości najróżniejszych interesariuszy społecznych – w
pewnym sensie te dwie zasady nakładają się na siebie, gdyż stopień w jakim w przestrzeni
publicznej reprezentowane są grupy narażone na wykluczenie społeczne jest również miarą
otwartości systemu władzy na interesy tych grup.
Pod pojęciem partycypacji należy rozumieć stopień w jakim społeczność lokalna jest
zaangażowana w lokalne życie publiczne. Tak rozumiana partycypacja jest w dużej mierze
tożsama z siłą lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawową cechą jest
zaangażowanie prywatnych podmiotów działania do realizacji celów publicznych (Szacki
1997a). Badania nad partycypacją społeczną na poziomie lokalnym są zazwyczaj
skoncentrowane na różnych przejawach aktywności obywatelskiej i służą ocenie jakości
charakter prewencyjny i profilaktyczny, a w przeciwieństwie do skargi, wnoszony jest często w interesie
społecznym. (Kurzawa 2015: 235).
19 Dlatego też sama transparencja jest tylko jednym z warunków przeciwdziałania korupcji i jej antykorupcyjny
potencjał realizuje się dopiero, gdy informacje o poczynaniach władzy docierają do opinii publicznej w systemie
dysponującym mechanizmami rozliczalności (Naurin, Lindstedt 2005: 6-10).
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społeczeństwa obywatelskiego – w badaniach tych pojęcie partycypacji społecznej bywa
traktowane zamiennie z pojęciem uczestnictwa obywatelskiego czy społeczeństwa
obywatelskiego (Pietraszko-Furmanek 2012: 62-65; Skrzypiec 2002: 12). Partycypacja
obywatelska jest traktowana jako jedna z integralnych zasad dobrego rządzenia, co wynika z
samej idei współrządzenia zawartej w pojęciu governance, choć należy zwrócić uwagę, że są
badania, w których partycypacja traktowana jest również w kategoriach kapitału społecznego
i wyodrębnia się ją wtedy jako osobny wymiar wchodzący w interakcję z jakością rządzenia
(Łopaciuk-Gonczaryk 2013). W prezentowanym tu studium ocena partycypacji obywatelskiej
jest oceną jednego z wymiarów jakości rządzenia, autorzy wychodzą bowiem z założenia, że
przedstawiona już definicja governance obliguje do oceny stanu całej wspólnoty
samorządowej wraz z jej infrastrukturą instytucji społeczno-politycznych, a nie tylko samych
instytucji lokalnej reprezentacji politycznej. Dlatego też w badaniach uwzględniono szeroko
pojmowane uczestnictwo obywatelskie tzn. zarówno działania indywidualne i grupowe, które
niekoniecznie muszą mieć charakter stricte polityczny (np. głosowanie na kandydatów z
komitetów wyborczych wyborców), ale mogą być interpretowane jako przejaw poczucia
odpowiedzialności

za

dobro

publiczne

i

dysponowanie

odpowiednimi

zasobami

umożliwiającymi działanie na rzecz tego dobra (np. kompetencje obywatelskie czy siła
lokalnego sektora pozarządowego).
Należy jeszcze zwrócić uwagę, że w tym studium nie wykorzystano danych
dotyczących frekwencji wyborczej jako wskaźnika partycypacji obywatelskiej czy
rozliczalności, choć takie dane są bardzo często wykorzystywane jako jeden ze wskaźników
jakości rządzenia i są łatwo dostępne. Wynika to ze specyfiki województwa opolskiego, w
którym istnieje problem wiarygodności danych wyborczych w związku z tzw. migracją
zawieszoną. Romuald Jończy, jeden z głównych autorytetów w dziedzinie badań nad
migracjami w województwie opolskim, oszacował, że w roku 2006 wśród zamieszkujących
region Niemców, 25% (ok.80-85 tysięcy) to osoby, które na stałe wyemigrowały za granicę
jednak wciąż są zameldowane w województwie opolskim. W skali województwa stanowi to
8% populacji, ale jeśli uwzględnić rozkład w przestrzeni geograficznej to migracja
zawieszona jest charakterystyczna przede wszystkim dla gmin, które interesują nas w tych
badaniach, czyli wiejskich z wysokim odsetkiem ludności śląskiej i niemieckiej (Jończy i
Łukaniszyn-Domaszewska

2014:

19-21).

Dlatego
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zdecydowano

zrezygnować

z

wykorzystania danych dotyczących frekwencji, ponieważ ewentualna zaniżona frekwencja w
tych gminach może być efektem migracji zawieszonej.
Jak już zaznaczono, szczegółowy opis każdego wskaźników, wraz z jego wadami,
został przedstawiony w aneksie. W tym punkcie należy jedynie wskazać na ogólne problemy
z jakimi autorzy tego studium musieli się zmierzyć poszukując wskaźników jakości rządzenia
na poziomie gminnym. Po pierwsze, w niektórych przypadkach dany wskaźnik mógłby być
przypisany do różnych zasad dobrego rządzenia, ponieważ zasady te częściowo nakładają się
na siebie (np. wskaźniki równości mogą być również miarami partycypacji). Dlatego badacz
postawiony jest przed problemem uznaniowego przypisania określonego wskaźnika do danej
zasady dobrego rządzenia. Po drugie, wskaźniki informują tylko o stanie zastanym, a wnioski
na temat uwarunkowań i rezultatów tego stanu (czyli na temat procesów rządzenia, których
pomiar jest istotą badań) są w pewnym sensie spekulacją teoretyczną, która wymagałaby
dogłębnej weryfikacji empirycznej na poziomie każdej z gmin. Po trzecie, niektóre wskaźniki
są podstawą do oceny gminy w obszarze, który, choć ustawowo znajduje się w sferze zadań
własnych gminy, podlega również trudnym do oszacowania wpływom zewnętrznym. Gmina
może więc być oceniana za stan, nad którym ma ograniczoną kontrolę. Ostatni problem to
problem danych dotyczących rzeczywistości lokalnej. W Polsce wiele danych ilościowych,
które pozwalają na porównania między jednostkami terytorialnymi, dotyczy powiatów i
województw (przykładem jest Bank Danych Lokalnych GUS)20. Dlatego wybór wskaźników
jakości rządzenia na poziomie gminnym jest podyktowany raczej dostępnością danych,
czasem badane jest więc nie tyle to co interesuje badacza, ale to co można zbadać dzięki
dostępnym danym. Oceniając trafność i rzetelność metodologii pomiaru jakości rządzenia
zaproponowanej w tym studium należy uwzględnić powyższe problemy.

20 Aldona Podgórniak-Krzykacz zwróciła uwagę, że problem z dostępem do danych statystycznych
umożliwiających pomiar dobrego rządzenia występuje już na poziomie wojewódzkim (Podgórniak-Krzykacz
2013: 173).
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III. Charakterystyka województwa opolskiego. Zróżnicowanie etniczne
jako cecha wyróżniająca
W niniejszym rozdziale przedstawiona zostania charakterystyka województwa
opolskiego jako odrębnego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej historii
wielokulturowości, jej zmian po II wojnie światowej i obecnego zróżnicowania etnicznego.
Województwo opolskie jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie regionem Polski (Barwiński
2006). Jednocześnie Polska jest jednym z najbardziej homogenicznych etnicznie i
narodowościowo państw Europy (zob. Alesina i in. 2003; Fearon 2003), co stawia rozważania
na temat dynamiki zmian zróżnicowania etnicznego w dosyć specyficznym świetle. W
naszych badaniach przykładem regionu wielokulturowego jest województwo, w którym 88
proc. mieszkańców deklaruje identyfikację z grupą większościową. Z tego punktu widzenia,
wyobrażenie o „wielokulturowości” Śląska, w tym województwa opolskiego, jest
zakotwiczone nie tylko w obiektywnym stanie wyrażającym się wieloetnicznymi
identyfikacjami, ale jest również wzmacniane kontrastem tej regionalnej wieloetniczności z
tworzonym od lat 50. dyskursem o etnicznej „czystości” Polski. Niemniej, wielokulturowość
Opolszczyzny jest interesującym tematem badań, zarówno w kontekście aktualnej debaty o
mniejszościach narodowych i regionalnych w Polsce (Barwiński 2014; 2016; 2017; Łodziński
2016; Rykała 2014; Rykała i Sobczyński 2016), problemu wpływu zróżnicowania etnicznego
na życie społeczne i polityczne (Putnam 2007; Schaeffer 2013) jak i w perspektywie
historycznej tradycji wielokulturowości tego regionu Europy.
1. Województwo opolskie jako region
Wskutek reformy administracyjnej Polski w 1999 roku utworzono 16 województw,
w miejsce wcześniej funkcjonujących (od 1975 roku) 49 województw. Województwo opolskie
było regionem administracyjnym zarówno przed tą reformą, jak i po niej, zmienił się
natomiast obszar województwa. W stosunku do terytorium sprzed 1999 roku województwo
opolskie zostało powiększone o kilka gmin dawnego województwa częstochowskiego:
Dobrodzień, Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki. Dwie z tych gmin – Praszka
oraz Rudniki nie należą historycznie do obszaru Śląska. To oraz fakt, iż pewna część
terytorium województwa opolskiego należy do historycznego obszaru Dolnego Śląska,
sprowokowało debatę – zarówno w świecie nauki jak i regionalnej i lokalnej polityki – czy
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województwo opolskie powinno pozostać na mapie administracyjnej Polski, czy raczej
powinno zostać zlikwidowane, a jego obszar podzielony między województwo śląskie i
dolnośląskie (Berlińska 1998; Habuda i Habuda 2014; Honka 2014; Lis 1998; Malarski 1998;
Simonides 1998; Sokołowski 2014; Zaborowski 2009). Biorąc pod uwagę argumenty
odnoszące się do ekonomicznej i społecznej funkcjonalności województwa, we współczesnej
debacie województwo opolskie jest podawane jako przykład tego regionu, który stał się
„ofiarą” reformy administracyjnej, jako obszar zbyt mały, słabo zaludniony, i niedostatecznie
zurbanizowany. Jednocześnie z punktu widzenia tożsamości regionalnej, jest to jeden z kilku
regionów, którego mieszkańcy wykazują silną identyfikację regionalną, co m.in. znalazło
swój wyraz w skutecznym lobbingu na rzecz utrzymania województwa po reformie podziału
administracyjnego (Geisler 2009).
Przywołując argumenty natury historycznej należy zauważyć, iż Opole było w
przeszłości ważnym ośrodkiem administracji państwowej i kościelnej, a obszar regionu,
nazywanego dziś Śląskiem Opolskim zaczął się kształtować w XIX wieku, wraz z
powołaniem rejencji opolskiej jako jednostki administracyjnej państwa pruskiego. Po drugiej
wojnie światowej Śląsk Opolski wyodrębnił się administracyjnie z Górnego Śląska (wraz z
utworzeniem w 1950 roku województwa opolskiego). Utworzenie województwa opolskiego
było również konsekwencją podziału ludności śląskiej na dwie grupy Ślązaków: innej w
uprzemysłowionej części Górnego Śląska, innej w rolniczym Śląsku Opolskim (Berlińska
1999; Geisler 2009). Ponadto województwo opolskie, w odróżnieniu od obecnego
województwa dolnośląskiego i śląskiego, charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem
kulturowym. Po wojnie zamieszkiwane było zarówno przez autochtoniczną ludność śląską
(jako rodzima grupa etnograficzna w ramach „politycznego” narodu polskiego), niemiecką
lub zgermanizowaną ludność śląską (która w dużej mierze wyemigrowała do Niemiec w
latach 1956-58 oraz w latach 80. XX wieku; por. Korbel 1990; Kamusella 1999),
przymusowych przesiedleńców z obszarów byłej II Rzeczpospolitej oraz osadników z
różnych części Polski. Procesy migracji ludności wytworzyły nową i inną, niż na pozostałym
terytorium tzw. „ziem odzyskanych” powojennej Polski, sytuację kulturowo-społeczną.
Przywołane powyżej argumenty świadczą za tym iż województwo opolskie może być
definiowane jako region nie tylko w sensie podziału administracyjnego, ale także jako region
kulturowy.
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Obecnie województwo opolskie zajmuje powierzchnię 9412 km 2 i liczy 990 tys.
mieszkańców21. Położone jest w południowo-zachodniej Polsce. Południowa granica
województwa jest jednocześnie granicą polsko-czeską. Jest to jedna z najtrwalszych granic
administracyjnych w Europie22. Województwo opolskie graniczy z woj. dolnośląskim na
zachodzie, śląskim na wschodzie oraz łódzkim i wielkopolskim na północy. Jest
najmniejszym województwem z najmniejszą liczba ludności. Siedzibą władz wojewódzkich
jest Opole. Poza Opolem, zamieszkanym przez 128 tys. mieszkańców, największymi
miastami są Kędzierzyn-Koźle (62 tys.) i Nysa (44 tys.). Województwo podzielone jest na 11
powiatów oraz jedno miasto na prawach powiatu (Opole) oraz na 71 gmin (3 miejskie, 33
miejsko-wiejskie i 35 wiejskich).
Analizując region pod kątem zamieszkiwania grup mniejszościowych, możemy
podzielić województwo na dwie części: wschodnią, w której gminach odsetek Niemców i
Ślązaków jest znaczący, oraz zachodnią i północną, prawie w ogóle nie zamieszkaną przez
mniejszości etniczne. Ilustracją tego zjawiska jest rys. 3.
Jeżeli chodzi o analizę województwa na tle innych regionów Polski, wspomniano już
iż jest to najmniejszy i zamieszkały przez najmniejszą liczbę ludności region (zob. tab. 6). W
niektórych wskaźnikach jakości życia, województwo wyróżnia się jednak na tle Polski (zob.
tab. 7). Mimo relatywnie niskiego średniego poziomu dobrobytu materialnego mieszkańców
regionu, województwo notuje jedne z najwyższych w kraju wskaźników dotyczących
warunków życia oraz dobrostanu społecznego23.

21
https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultstronaopisowa/1163/1/1/18w_05.pdf
(data
dostępu:
20.03.2019).
22 Jej przebieg został ustalony w 1763 roku na mocy pokoju w Hubertusburgu, kończącego III wojnę śląską (i
wojnę siedmioletnią). Mimo iż przebieg linii granicznej nie ulegał zmianom, zmianie ulegały państwa, które ta
granica rozdzielała. Terytorium obecnego województwa opolskiego należało w przeszłości do Prus, Cesarstwa
Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i wreszcie Polski.
23Dobrostan społeczny to „brak poczucia osamotnienia, poczucie, że jest się kochanym i szanowanym, liczba
przyjaciół” (Czapiński i Panek 2015: 436).
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Rys. 3. Zróżnicowanie etniczne (EFI) w gminach województwa opolskiego
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 6: Województwo opolskie na tle pozostałych województw Polski pod względem
podstawowych danych geograficzno-demograficznych
województwo

Terytoriu populacja Wskaźnik
m
(w tys.) urbanizac
(km2)
ji w %

Saldo migracji
wewnętrznych i
zagranicznych na
pobyt stały na 1000
os.

Emigranci
przebywający za
granicą czasowo
powyżej 3 miesięcy na
1000 os. (stan na 2011)

mazowieckie

35558

5365,9

64,3

2,4

28,1

wielkopolskie

29826

3481,6

54,7

0,3

31

lubelskie

25122

2133,3

46,4

-1,9

51,6

warmińsko-mazurskie 24173

1436,4

59

-2,1

74,6

zachodniopomorskie

22892

1708,2

68,5

-0,6

62,4

podlaskie

20187

1186,6

60,6

-1,1

91,4

dolnośląskie

19947

2903,7

69

1

62,2

pomorskie

18310

2315,6

64,2

1,5

58,6

łódzkie

18219

2485,3

62,9

-0,6

29

kujawsko-pomorskie

17972

2083,9

59,5

-0,8

50,8

podkarpackie

17846

2127,7

41,2

-0.8

84

małopolskie

15183

3382,3

48,4

1,1

56,2

lubuskie

13988

1017,4

64,9

-0,8

59,5

śląskie

12333

4559,2

77

-1

49,9

świętokrzyskie

11711

1252,9

44,6

-1,4

50

9412 (16)

996,1 (16) 51,9 (12)

-1,4 (13)

106,3 (16)

opolskie

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2017; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki
badań statystycznych z lat 2012-2016, GUS, Warszawa 2016, Migracje zagraniczne ludności. Narodowy spis
powszechy ludności i mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
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Tab. 7: Wybrane wskaźniki jakości życia w woj. opolskim
Wskaźnik

Wartość

Miejsce w rankingu
województw (1 oznacza
najwyższe miejsce)

Średnia wartość
dla Polski

Znajomość języka angielskiego

19,8 proc.

6

19,9

Korzystanie z internetu

61,8 proc.

10

64,8

Średnie dochody netto na osobę

1408,81 zł

10

1549

Odsetek gospodarstw domowych
korzystających z pomocy zewnętrznej

12 proc.

13

9,7 proc.

Warunki życia gospodarstw domowych (miara
syntetyczna)

0,364

2

b.d.

Procent bardzo zadowolonych i zadowolonych
z miejsca zamieszkania mieszkańców miast

60,6 proc.

5

58,4 proc.

Procent osób wrażliwych na naruszanie dobra
publicznego

56,5 proc.

5

51,9 proc.

Poziom cywilizacyjny

-0,08

11

b.d.

Dobrostan społeczny

0,16

1

b.d.

Dobrobyt materialny

-0,16

12

b.d.

Patologie

0,03

10

b.d.

Kapitał społeczny

0,00

8

b.d.

Dobrostan fizyczny

-0,05

13

b.d.

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach*

12,5 proc.

2

8,6 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego *

7,3

9

6,6

Zdawalność egzaminów maturalnych*

77,6

12

78,5 proc.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym*

89,7

2

84,7

Przeciętne wynagrodzenie brutto*

4144,91 zł

7

4527,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2015 (Czapiński i Panek 2015) oraz Banku
Danych Lokalnych (*). Dane z Diagnozy pochodzą z 2015 roku, dane z Banku Danych Lokalnych z 2017 roku.

Jeśli chodzi o dane dotyczące wybranych wskaźników jakości rządzenia, zwraca
uwagę przede wszystkim najniższy w kraju odsetek kobiet – radnych sejmiku
wojewódzkiego. Jest to 10%, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 25%. Lepszą pozycję
kobiet odnotowujemy na poziomie rad gminnych (prawie 30%, przy średniej krajowej
27,5%). Poziom wykształcenia radnych gminnych (40,4 proc. radnych z wyższym
wykształceniem) również stawia Opolszczyznę ponad średnią, która dla Polski wynosi 36%.
Województwo należy również do grupy regionów, w których odsetek osób korzystających z
administracji publicznej za pośrednictwem internetu jest najniższy (zob. tab. 8).
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Tab. 8: Pozycja województwa opolskiego względem pozostałych województw pod
względem wybranych wskaźników jakości rządzenia (dane za 2016 r.; w proc.)
województwo

Odsetek
kobiet wśród
radnych rad
gminnych

Odsetek
Odsetek
Odsetek osób
Odsetek osób
kobiet w
radnych
regularnie
korzystających z
sejmiku
gminnych z korzystającyc usług administracji
wojewódzki
wyższym
h z Internetu publicznej za pomocą
m
wykształcenie
Internetu w ciągu
m
ostatnich 12 miesięcy

opolskie

5 (29,9)

16 (10)

3 (40,4)

5 (71,5)

11 (26)

dolnośląskie

3 (32,3)

8 (25)

3 (40,4)

7 (70)

8 (27,1)

śląskie

9 (28,2)

2 (37,8)

1 (43,1)

4 (71,9)

1 (36,7)

łódzkie

10 (27,9)

4 (30,3)

13 (33,2)

14 (66,2)

10 (26,5)

wielkopolskie

11 (26,1)

9 (23)

6 (38,4)

10 (68)

8 (27,1)

lubuskie

2 (33,1)

5 (30)

5 (40,1)

8 (69,4)

15 (22,9)

świętokrzyskie

12 (25,7)

15 (13,3)

9 (36,6)

16 (62,4)

16 (22,6)

podkarpackie

16 (19,4)

7 (27,3)

10 (35,6)

9 (68,5)

13 (25,5)

kujawsko-pomorskie

7 (28,5)

14 (15,2)

14 (33,1)

12 (67,3)

12 (25,6)

pomorskie

6 (29,7)

11 (18,2)

7 (38)

3 (72,9)

4 (32,9)

zachodniopomorskie

1 (33,2)

5 (30)

2 (42,2)

1 (76,5)

5 (32,5)

mazowieckie

7 (28,5)

3 (37,3)

12 (33,4)

2 (74,3)

2 (36,4)

małopolskie

13 (24,6)

12 (17,9)

11 (35,2)

6 (70,4)

3 (34,8)

warmińskomazurskie

4 (32,1)

1 (40)

8 (37,7)

13 (66,9)

14 (25)

lubelskie

14 (24,2)

10 (21,2)

16 (29,1)

15 (64,5)

6 (28,5)

podlaskie
15 (23,8)
13 (16,7)
15 (30)
11 (67,6)
7 (27,9)
Kolejno w każdej komórce: miejsce w rankingu województw, w nawiasie: wartość bezwzględna
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2017; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki
badań statystycznych z lat 2012-2016, GUS, Warszawa 2016.

2. Historia wielokulturowości regionu
Przeważająca część obecnego województwa opolskiego to obszar należący
historycznie do regionu Górnego Śląska. Śląsk Opolski – podobnie jak Śląsk Cieszyński
zaczął się wyodrębniać z Górnego Śląska jako odrębny subregion w XX wieku. Dlatego
właśnie z perspektywy historii tego regionu należy patrzeć na wielokulturowość
województwa opolskiego. U podstaw większości badań historii Górnego Śląska leży
przekonanie o jego pogranicznym charakterze (Bialasiewicz 2002; Kisielewicz 2015; Kwiatek
2015; Opioła i Trzcielińska-Polus 2013). Na pograniczność Górnego Śląska składa się
dziedzictwo wieloetnicznej struktury osadniczej oraz wymieszanie kultury polskiej,
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niemieckiej i czeskiej, a także częste zmiany przynależności państwowej – począwszy od
czeskiej i polskiej, poprzez pruską i austriacką, po czechosłowacką, niemiecką i polską.
Podstawową pułapką metodologiczną w przypadku badania tożsamości narodowej
czy etnicznej w długiej perspektywie jest jednak operowanie – na przestrzeni wieków i dekad,
w oparciu o różne dane statystyczne i źródła historyczne – tymi samymi kategoriami
analitycznymi oraz interpretowanie ich w sposób ahistoryczny. W przypadku regionu
pogranicza, jakim od wieków jest województwo opolskie, nieuzasadnionym jest operowanie
kategorią narodowości we współczesnym, politycznym rozumieniu, w odniesieniu do danych
z XIX wieku, a być może nawet aż do drugiej wojny światowej (por. Kokot 1973). Rozwój
narodów i nacjonalizmu jako poczucia wyobrażonej wspólnoty oraz budowanie identyfikacji
z tą wspólnotą są procesami, które wyraźnie przyspieszyły w XVIII-XIX wieku. Początkowo
dotyczyły elit, wraz z rozwojem prasy, likwidacją analfabetyzmu i wzrostem korzystania z
kultury wysokiej przez obywateli, rozszerzały się na coraz szersze kręgi obywateli (Anderson
1997; Gellner 2009; Szacki 1997b). Na obszarach pogranicznych, gdzie w kulturze lokalnej
czymś naturalnym było sąsiadowanie osób posługujących się różnym językiem, różnego
wyznania, itp. świadomość narodowa rozumiana jako poczucie odrębności od sąsiada, rodziła
się najpóźniej. Ideologie narodowe pojawiły się na Opolszczyźnie dopiero w drugiej połowie
XIX wieku, co ciekawe, równolegle, jako trzy rywalizujące ze sobą projekty (dominująca
niemiecka, polska i w najmniejszym stopniu śląska). W wielu badaniach etnograficznych i
socjologicznych, prowadzonych w XX wieku, tożsamość narodowa mieszkańców Śląska,
polska lub niemiecka, jest wtórna wobec tożsamości regionalnej wyrażającej się poczuciem
„tutejszości”, bycia Ślązakiem, „bardziej Ślązakiem niż Polakiem”, „bardziej Ślązakiem niż
Niemcem”, itp., w zależności od kategorii jaką posługiwali się badacze (zob. np. Berlińska
1999; Kurczewski 2007). W różnych badaniach analizowano zresztą Śląsk i Ślązaków jako
upośledzoną społecznie grupę, kulturę peryferyjną, czy wewnętrzną kolonię, wyzyskiwaną
ekonomicznie przez zmieniające się jurysdykcje i traktowaną jako terytorium podboju, które
należy podporządkować, także kulturowo (Szmeja 2000; Geisler 2015). Piotr Madajczyk,
który śledził działania zarówno władz III Rzeszy wobec Polaków, jak i powojennego państwa
Polskiego wobec Niemców na Śląsku Opolskim, zauważył iż były one prowadzone według
tego samego schematu. Najpierw wysiedlano księży i likwidowano elity o innej opcji
narodowościowej, wymieniano książeczki do nabożeństwa, aby następnie zakazać
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nabożeństw w języku polskim/niemieckim i zmienić nazwy geograficzne, imiona i nazwiska
(Madajczyk 1996).
Ta obserwacja prowadzi do pierwszego założenia, iż w przypadku przedwojennych
losów województwa opolskiego zarówno polskość, śląskość i niemieckość, należy
interpretować raczej jako tożsamości etniczne (na temat tego czy Ślązacy są grupą etniczną
czy narodową – por. Nijakowski 2004). Górny Śląsk, w tym Opolszczyzna jest w badaniach
historyków postrzegany jako obszar zamieszkały od Średniowiecza przez ludność posługującą
się językiem polskim. Jako kraina historyczna, pozostawał pod jurysdykcją dynastii Piastów,
korony czeskiej i Prus. Do końca XVII wieku identyfikacja etniczna mieszkańców nie była
jednak „problemem politycznym”. Pierwszą zaplanowaną akcją asymilacyjną była polityka
germanizacyjna Prus za czasów Fryderyka II, rozpoczęta w połowie XVIII wieku. Mimo tego
przedsięwzięcia, w pruskich spisach ludności sprzed pierwszej wojny światowej, na terenie
województwa opolskiego dominuje ludność posługująca się językiem polskim. Polscy
powojenni politologowie i historycy, szukając dowodów na historyczną polskość regionu,
powoływali się m.in. na pruskie statystyki dotyczące języka jakim posługiwano się w domu,
czy języka w jakim odprawiano msze (np. Kokot 1973). Jest to oczywiście dowód na to, iż w
wielu powiatach większość mieszkańców była etnicznymi Polakami, jednak w tamtym czasie
nie wykształciła się w nich (większości członków tej grupy) polska tożsamość narodowa.
W kontekście politologicznym jednak stan rzeczy przedstawia się nieco inaczej. W
XIX wieku polskojęzyczni mieszkańcy Górnego Śląska, charakteryzujący się poczuciem
obcości, ekonomicznie, kulturowo i społecznie upośledzeni w państwie pruskim, mogli
wybrać pomiędzy trzema rywalizującymi ideologiami narodowymi: niemiecką, polską i
śląską. Germanizacja była elementem represyjnej polityki unifikacyjnej Prus. Polska
ideologia narodowa była z kolei odpowiedzią na nią (Berlińska 1998). Równolegle do tych
procesów pod koniec XIX wieku zaczął się formować śląski separatyzm, wokół poczucia
śląskiej tożsamości rozumianej jako tożsamość narodowa lub regionalna (Madajczyk 2005).
Po dojściu do władzy nazistów aż do końca drugiej wojny światowej, na Górnym Śląsku
prowadzono politykę narodowej asymilacji oraz represjonowania osób odmiennych
kulturowo.
Widoczny w obecnej geografii etnicznej województwa (zob. rys. 1) wyraźny podział
na część województwa zamieszkałą przez Niemców i Ślązaków, spowodowany jest
wspomnianą historią osadnictwa ludności polskojęzycznej i niemieckojęzycznej na Śląsku
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przed II wojną światową. Na obszarze, będącym dziś zachodnią częścią województwa,
zamieszkiwała przede wszystkim ludność niemieckojęzyczna, a nieliczna ludność
polskojęzyczna uległa w XVIII i XIX wieku germanizacji. Po II wojnie światowej
mieszkańcy tych gmin zostali – jako Niemcy – przymusowo wysiedleni do Niemiec. Ich
miejsce zajęli przesiedleni na tereny zachodnie Polacy. Z kolei w centralnej i wschodniej
części województwa dominowała przed wojną śląska ludność polskojęzyczna, która w
umiarkowanym stopniu poddała się wpływowi narodowej ideologii niemieckiej. Większość
tej ludności nie została wysiedlona, a napływ nowych osadników do gmin zamieszkanych
przez miejscowych, był mniejszy. Z tej właśnie grupy autochtonicznych mieszkańców
województwa po 1989 roku wyodrębni się mniejszość niemiecka.
Proces powojennych migracji: dobrowolnego i przymusowego wysiedlania
obywateli przedwojennych Niemiec, którzy nie chcieli lub nie mogli udowodnić polskich
korzeni, oraz zasiedlania Opolszczyzny przez ludność napływową, etnicznie polską, był
procesem długofalowym i – wbrew powszechnemu mniemaniu – trwał właściwie do lat
osiemdziesiątych. Pierwszym jego etapem były masowe, przymusowe wysiedlenia ludności
niemieckiej, trwające w latach 1945-1950. W tym też czasie miało miejsce przymusowe
przesiedlenie ludności polskiej z tych terenów przedwojennej Polski, które w wyniku
powojennych zmian granic, znalazły się w Związku Radzieckim. Oprócz ludności
przesiedlonej, na tereny Opolszczyzny przybywali także osadnicy z tzw. Polski centralnej, w
rzeczywistości pochodzący praktycznie ze wszystkich wiejskich obszarów Polski, dotkniętych
problemem przeludnienia i biedy.
Drugi etap to tzw. akcja łączenia rodzin, czyli zorganizowane wyjazdy – na mocy
porozumienia między PRL a NRD – obywateli przedwojennych Niemiec. Wyjazdy były
realizowane w latach 1950-1952, a następnie po 1956 roku. W latach 1956-1970 Górny Śląsk
opuściło 193 tys. osób. Proces emigracji trwał do końca lat 80. W sumie między 1956 a 1985
rokiem z Górnego Śląska wyjechało ponad 400 tys. Niemców (Korbel 1990; Rauziński 1982).
Należy też zauważyć iż na strukturę etniczną województwa wpływ miały także inne
czynniki. Między 1950 a 1973 rokiem średni przyrost naturalny w powiatach gdzie większość
mieszkańców stanowiła ludność autochtoniczna był dużo niższy niż na terenach z przewagą
ludności napływowej. Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy była struktura demograficzna
ukształtowana przez wojnę w tym proporcje płci (dużo bardziej niekorzystne wśród ludności
rodzimej) jak i struktura wieku (Grodecka 1980). Skutkiem tego było stopniowe odwracanie
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proporcji w liczbie ludności: osadników z Polski przedwojennej i przesiedleńców z Kresów
wschodnich oraz ich potomków było w latach 80-90 dwukrotnie więcej niż przedwojennych
mieszkańców Opolszczyzny i ich potomków. Ponadto należy zauważyć, że nierzadkim
zjawiskiem, już w latach 50, były małżeństwa mieszane pomiędzy ludnością miejscową a
napływową. Ich odsetek w latach 1950-1964 wyniósł 6,75 proc. ogólnej liczby zawartych
małżeństw, w kolejnych latach wzrastał (Kwaśniewski 1968).
Przez cały okres PRL-u, a także w pierwszych latach III RP w urzędowych
statystykach jak i w badaniach naukowych, nie pisano o niemieckiej czy śląskiej identyfikacji
etnicznej mieszkańców Opolszczyzny. Wręcz przeciwnie, przekonywano o ich jednoznacznie
polskiej orientacji narodowej (np. nazywając „rodzimymi Polakami”, w odróżnieniu od
Polaków napływowych, zob. np. Kowalski 1972; Jacher 1991). Ujawnienie skomplikowanych
identyfikacji narodowych nastąpiło wraz z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP w 1990
roku (czyli wraz z demokratyzacją i pluralizacją), w których po raz pierwszy o mandat
ubiegał się kandydat mniejszości niemieckiej oraz z powstaniem, 7 kwietnia 1990 roku w
Straduni koło Krapkowic, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim (Berlińska 1999). Badacze zauważyli wówczas i zaczęli badać niejednorodność
świadomości narodowej mieszkańców województwa. Według Bogdana Cimały i Stanisława
Senfta (1994), ludność, która po wojnie zdecydowała się zostać i starać o polskie
obywatelstwo można podzielić na trzy zbiorowości. Pierwsza to dawni członkowie Związku
Polaków w Niemczech (ZPwN), którzy prawdopodobnie odznaczali się najsilniejszym
poczuciem polskości. Grupa ta stanowiła jednak tylko kilka proc. ogółu ludności
autochtonicznej. Druga to osoby, które utrzymywały związki z polską kulturą: czytały polską
prasę, brały udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ZPwN. Liczebność
tej grupy wspomniani historycy szacują na około 1/3 ogółu ludności autochtonicznej.
Zdecydowaną większość ludności rodzimej stanowiły osoby, określane przez Niemców jako
labile Zwischenschicht, a przez samych siebie jako Górnoślązacy lub Ślązacy (Cimała i Senft
1994). W grupie tej wyróżnić można wiele wariantów postaw, od indyferentyzmu, poprzez
poczucie tożsamości regionalnej, jak i tożsamości podwójnej lub niejednoznacznej.
Zbiorowość ta była słabo podatna zarówno na niemiecką jak i polską akcję narodowościową,
jaka miała miejsce w czasie powstań śląskich oraz później, w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Z racji zamieszkiwania w Republice Weimarskiej a później w III Rzeszy,
związki tej ludności z kulturą niemiecką były siłą rzeczy częstsze niż z polską.
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Innym czynnikiem, którym tłumaczono ujawnienie się osób narodowości niemieckiej
po 1989 roku były ekonomiczne motywacje, jakie rządziły przyjmowaniem identyfikacji
narodowej. Zadeklarowanie niemieckości umożliwiało otrzymanie niemieckiego paszportu i
wyjazd do RFN a tym samym prawo pracy w Niemczech i związany z nim awans
ekonomiczny i społeczny. Kolejny powód zmian w autoidentyfikacjach narodowych
mieszkańców województwa opolskiego to nieskuteczność polityki polonizacyjnej władz PRL
w latach stalinizmu. Szereg czynników powodowało spadek zaufania Ślązaków wobec Polski
i polskości, ucieleśnionej w postaci nieprzyjaznego lokalnego aparatu urzędniczego (szkoła,
urząd gminy). Były to wrogość napływowej ludności wobec ludności rodzimej,
dyskryminowanie i szykanowanie wielu przedwojennych działaczy ZPwN, obsadzanie
stanowisk

urzędniczych

przedstawicielami

ludności

napływowej,

czy

codzienna

dyskryminacja ludności miejscowej, ze względu na jej pochodzenie, odmienność językową,
kulturę. Do nieefektywnej polityki polskiej wobec ludności rodzimej z terenów włączonych
do Polski po drugiej wojnie światowej partia „przyznała się” w uchwale KC PZPR w 1960
roku (Strauchold 2005). Problem ten dotyczył nie tylko Ślązaków, ale także Mazurów, a
włączenie tych grup w ramy narodu polskiego było „argumentem legitymizującym zmianę
granicy zachodniej” (Madajczyk i Berlińska 2008: 240).
Wyjątkowość geografii etnicznej województwa opolskiego na tle Polski znajduje
swoje odzwierciedlenie w polityce regionalnej i lokalnej. Mniejszość niemiecka jest dobrze
zorganizowana i upodmiotowiona politycznie w części województwa zamieszkałej przez
Niemców i Ślązaków, będąc kluczowym ugrupowaniem w sejmiku województwa a także w
wielu radach powiatów i gmin (rys. 4; zob. też Ganowicz i Opioła 2017). Ponadto jedyny
obecnie przedstawiciel mniejszości narodowych w parlamencie, to wybrany z komitetu
wyborczego Mniejszość Niemiecka w okręgu opolskim Ryszard Galla, zasiadający w sejmie
nieprzerwanie od 2005 roku. Mniejszość niemiecka poprzez swoją organizacyjną
reprezentację – Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – jest
również aktorem polsko-niemieckiej dyplomacji publicznej, pracując nad zacieśnianiem
związków ekonomicznych, społecznych i kulturalnych między województwem opolskim a
Niemcami. Podobną rolę, choć w mniejszym stopniu pełni Diecezja Opolska oraz Caritas
Diecezji Opolskiej (Bartek 2015). Wielokulturowość regionu znajduje także swoje
odzwierciedlenie w regionalnych dokumentach strategicznych, choć jej potencjał wydaje się
nie być w pełni wykorzystywany. Według wizji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
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do 2020 roku „województwo opolskie to wielokulturowy region” obszerny opis
wielokulturowości regionu pojawia się w części diagnostycznej:
Dziś w województwie opolskim zgodnie zamieszkują Ślązacy, Niemcy i ludność napływowa o
zróżnicowanym rodowodzie regionalnym, w tym przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II
Rzeczypospolitej

[Kresowiacy].

Ta

ukształtowana

historycznie

wielokulturowość

województwa opolskiego, zwłaszcza zaś obecność i aktywność największego w Polsce
skupiska mniejszości niemieckiej, stanowi wyrazistą część obecnego wizerunku regionu i jego
istotny wyróżnik w skali kraju (‘Strategia’ 2012: 27).

Natomiast w analizie SWOT, zawartej w strategii, zróżnicowanie kulturowe wpisane
jest do mocnych stron regionu, ale potencjał wielokulturowości nie został dostatecznie
„skonsumowany” na poziomie celów. Spośród 36 celów operacyjnych strategii tylko jeden
odnosi się wprost do wielokulturowości regionu.
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Rys. 4. Liczba radnych z Mniejszości Niemieckiej w radach gmin woj. opolskiego w
kadencji 2014-201824
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

3. Zróżnicowanie etniczne województwa: stan obecny
Mając na uwadze powyższe analizy, należy stwierdzić iż obecnie mamy do czynienia
z wielokulturowością regionu, tworzoną przede wszystkim przez ludność o polskiej,
niemieckiej i śląskiej identyfikacji narodowościowej. Niezależnie od trzech wymienionych
narodowości można również – a nawet należy – dokonać rozróżnienia na odrębne polskie
24 We wszystkich gminach uwzględnionych w badaniu jest 15 radnych (z wyjątkiem gminy Głuchołazy gdzie
jest ich 21).
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grupy etnograficzne, co jest pokłosiem powojennych migracji ludności oraz wymieszania się
na terenach nowo osiedlanych przedstawicieli różnych grup etnograficznych (Mazurów,
Wielkopolan, Małopolan, grupy lwowsko-tarnopolskiej). Z tych względów województwo
opolskie było obszarem, na którym mieszkańcy o integralnej identyfikacji narodowej
stanowili w okresie powojennym zdecydowaną mniejszość. Działając zgodnie z postulatem
Antoniny Kłoskowskiej (1996), według której badanie narodowości powinno uwzględnić dwa
wskaźniki tego zjawiska – identyfikację narodową i walencję kulturową (cultural valence;
rozumianą jako przyswojenie danej kultury narodowej i traktowanie jej jako własnej) - można
wyodrębnić następujące, dominujące kategorie mieszkańców województwa:
a) wykazujący integralną identyfikacją narodową (jestem Ślązakiem) i biwalencję
kulturową (przyswojone kultury niemiecka i polska);
b) wykazujący integralną identyfikację narodową (albo jestem Polakiem albo
Niemcem) i biwalencję kulturową (częściej polską i śląską; rzadziej niemiecką i śląską).
c) wykazujący podwójną identyfikację narodową (jestem Ślązakiem i Polakiem;
jestem Niemcem i Polakiem) i biwalencję lub ambiwalencję kulturową;
Proces powojennych przesiedleń doprowadził jednak do wzmocnienia a w
konsekwencji do obecnej dominacji czwartej kategorii:
d) wykazujący integralną identyfikację narodową (jestem Polakiem) i uniwalencję
(przyswojona kultura polska).
W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się i dynamicznym wzrostem
liczby ludności z Ukrainy na terytorium województwa opolskiego. Jest to proces typowy dla
całego terytorium Polski: szacuje się, że obecnie w Polsce studiuje, mieszka i pracuje blisko 2
miliony Ukraińców. Ludność ta nie była objęta jeszcze spisem powszechnym, ponieważ
proces masowej imigracji Ukraińców jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Ważną cezurą była
tutaj wojna w Donbasie, rozpoczęta w 2014 roku. Według danych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w 2018 roku legalną pracę w województwie opolskim miało ponad 14,5 tys.
Ukraińców (Hanszke 2018). Z kolei według Wojewódzkiego Urzędu Pracy, liczba Ukraińców,
którzy pracowali legalnie w 2018 roku na Opolszczyźnie wynosi 64 tys. osób (Dimitrow
2019). Biorąc pod uwagę, iż liczba Niemców w województwie wynosiła w 2011 roku 78 tys.
osób (według spisu powszechnego), skala migracji Ukraińców silnie wpływa na naukowy
dyskurs o wielokulturowości regionu. W przypadku naszych badań ignorujemy wpływ
zamieszkiwania Ukraińców w województwie na wyniki z trzech powodów: po pierwsze
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zdecydowana większość z nich ma status cudzoziemców, więc siłą rzeczy nie mają wpływu
na wiele obszarów związanych z jakością rządzenia. Po drugie zamieszkują oni głównie
największe miasta, które z naszych badań są wyłączone. Po trzecie, imigracja obywateli
Ukrainy ma przede wszystkim charakter czasowy a nie osiedleńczy (zob. Kubiciel-Lodzińska
2017).
Podsumowując, przedstawmy strukturę narodowościową województwa opolskiego.
Na poziomie wojewódzkim ostatnie dostępne dane pochodzą ze spisu powszechnego z 2011
roku. Według tych danych województwo opolskie zamieszkiwało wówczas 895 tys. osób,
deklarujących polską narodowość25, 106 tys. – śląską, 78 tys. – niemiecką. Ponadto dla 22 tys.
osób nie ustalono narodowości. Ustalono także liczbę osób narodowości romskiej na około
200 (według szacunków Urzędu Wojewódzkiego liczba Romów w województwie waha się
między 1,5 a 2 tys, osób), a 2,7 tys. osób wykazało inną niż polska, śląska, niemiecka lub
romska narodowość. W stosunku do danych ze spisu powszechnego 2011, ze względu na
procesy demograficzne (migracje, przyrost naturalny), obecnie zmalała liczba ludności
polskiej, śląskiej i niemieckiej, pojawiła się natomiast grupa cudzoziemców narodowości
ukraińskiej, której liczebność szacowana jest na około 70 tys. osób. W świetle danych
pochodzących ze statystyki publicznej, ogólna liczba ludności zamieszkującej województwo
(wliczając cudzoziemców) wynosi ponad 1 milion osób.
4. Opolszczyzna w Indeksie Jakości Rządzenia w Europie
Jako punkt wyjścia w analizie usytuowania województwa opolskiego na europejskiej
mapie dobrego rządzenia, warto uwzględnić jego specyfikę, tak jak wyobrażana była przez
elity województwa i jej mieszkańców w dobie walki o zachowanie województwa opolskiego
w czasie reformy administracyjnej kraju, którą wprowadzono w roku 1999. Badania
prowadzone przez opolskich socjologów pokazują, że zarówno elity, jak i zwykli mieszkańcy
tworzyli wówczas obraz województwa opolskiego w opozycji do województwa katowickiego,
którego Opolszczyzna miała stać się częścią w ramach podziału administracyjnego kraju na
12 województw. Według konstruowanego wtedy autostereotypu Opolszczyzna jawiła się jako
region gospodarny, praworządny, z lepszą jakością dróg, dobrą organizacją pracy, ładniejszym
wyglądem miejscowości oraz o kulturze politycznej charakteryzującej się dialogiem i
gotowością do kompromisu. Koronnym przykładem tego ostatniego miało być pokojowe
25 W przypadku osób deklarujących podwójną identyfikację, przypisywano im narodowość według pierwszej
zadeklarowanej identyfikacji narodowej.
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współistnienie przedstawicieli różnych kultur: nie tylko niemieckiej, ale także kresowej
(Berlińska i Nijakowski 2001: 27-33). Ten wizerunek województwa stał się istotnym
komponentem ideologii rodzącego się wtedy ruchu regionalnego i argumentem na rzecz
zachowania województwa opolskiego, który prezentowano w formie różnego rodzaju
ekspertyz władzom centralnym (ibidem: 46). Jak jednak zwraca uwagę Borys Cymbrowski,
pomimo prób budowania pozytywnego wizerunku wielokulturowej i harmonijnej
Opolszczyzny, od końca lat dziewięćdziesiątych można było obserwować w regionie walkę w
wymiarze pamięci zbiorowej między mniejszością niemiecką, a polską większością. Był to
konflikt wokół tematu pomników żołnierzy niemieckich oraz dawnych, niemieckich
(szczególnie nadanych w okresie 1935-1936) nazw miejscowości przywracanych przez
włodarzy tych miejscowości. Kwestia ta silnie podzieliła społeczność regionalną
województwa (Cymbrowski 2006; zob. też Kosmala 2005). W opinii regionalnych elit
województwo opolskie – przynajmniej pod koniec XX wieku – było więc regionem
nowoczesnym, o wysokim poziomie kultury politycznej, pracowniczej i obywatelskiej oraz
pozytywnym przykładem realizowania polityki wielokulturowości.
Ten regionalny autostereotyp znalazł bardziej wiarygodne fundamenty w
ogólnopolskich badaniach przeprowadzonych w 2000 roku, których celem było porównanie i
wyjaśnienie różnic w zakresie sprawności instytucjonalnej między polskimi regionami. W
ramach badań analizowano sprawność instytucjonalną na poziomie gminnym uwzględniając
siedem różnych wymiarów tej sprawności, jednak rezultaty pomiaru agregowane były na
poziomie województw, aby umożliwić porównania między nimi. Województwo opolskie
osiągnęło najlepszy wynik spośród 16 województw, należąc jednocześnie do grupy
zachodnich województw, które w skali ogólnopolskiej osiągnęły lepsze rezultaty. Badania
potwierdziły istnienie różnic w zakresie sprawności instytucjonalnej między regionami
zlokalizowanymi w zachodniej i wschodniej Polsce. Dalsze analizy doprowadziły do
konkluzji, że te dysproporcje między regionami można wyjaśnić przede wszystkim różnymi
poziomami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy różnice w zakresie
modernizacji

społeczno-ekonomicznej

mają

drugorzędną

wartość

eksplanacyjną

(Swianiewicz i in. 2000).
Wysoka pozycja województwa opolskiego na ogólnopolskiej mapie

została

potwierdzona w cyklicznym badaniu jakości rządzenia w europejskich regionach,
realizowanym przez Instytutu Badań nad Jakością Rządzenia w Göteborgu. Ocena jakości
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rządzenia w regionach opiera się na wywiadach telefonicznych przeprowadzonych z
mieszkańcami regionów w ich lokalnych językach. Jest to więc indeks oparty na percepcji
obywateli. Respondentów proszono o ocenę funkcjonowania administracji publicznej
(edukacji, służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości) pod kątem trzech wymiarów jakości
rządzenia – jakości usług, bezstronności oraz korupcji (Charron, Dijkstra & Lapuente 2012:
5). Badania przeprowadzono w trzech falach, dysponujemy więc danymi dla województwa z
różnych okresów. W 2010 i 2013 roku województwo opolskie uzyskało najwyższe wartości
spośród 16 województw, natomiast w najnowszej fali badań (2017) było na drugim miejscu
po województwie pomorskim.
Tab. 9. Wyniki polskich regionów w Europejskim Indeksie Jakości Rządzenia* w
kolejnych falach badań
Województwo

2010

2013

2017

opolskie

47,08

47,04

42,88

warmińsko-mazurskie

45,98

42,46

41,88

świętokrzyskie

43,40

38,23

38,22

łódzkie

42,61

37,30

34,97

podkarpackie

42,43

36,94

35,71

pomorskie

42,36

43,84

46,46

zachodniopomorskie

41,97

41,67

41,36

małopolskie

41,85

41,24

40,59

lubelskie

41,47

39,04

35,60

lubuskie

40,93

43,69

40,42

kujawsko-pomorskie

40,53

46,33

41,99

podlaskie

40,42

44,31

39,44

mazowieckie

39,66

36,48

37,98

wielkopolskie

39,55

39,42

39,26

dolnośląskie

37,35

34,47

38,85

śląskie
37,28
34,52
* skala 0-100, gdzie 0 oznacza najniższą jakość, 100 najwyższą jakość rządzenia

38,89

Źródło: Charron, Dijkstra & Lapuente (2010; 2013; 2017).

Szczegółowy obraz pozycji województwa opolskiego w indeksie za rok 2017
dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej, która udostępniła ocenę poszczególnych
regionów pod kątem trzech wymiarów jakości rządzenia: jakości dostarczanych usług,
bezstronności oraz korupcji. Województwo opolskie ze średnią wartością 42,88 (w skali od 070

100), najwyższą wartość uzyskało w ocenie bezstronności funkcjonowania administracji
publicznej (54,8)26. Dodatkowo region porównano do 15 innych europejskich regionów
(spośród 202 uwzględnionych w rankingu) o podobnym poziomie PKB per capita, dochodząc
do wniosku, że ocena jakości rządzenia w województwie opolskim jest wyższa niż w innych
regionach o podobnym poziomie zamożności. Oznacza to, że na ocenę jakości rządzenia w
województwie opolskim mogą mieć wpływ jakieś dodatkowe czynniki, niekoniecznie
związane z sytuacją ekonomiczną mieszkańców.

26 Zob. European Quality of Government Index 2017: Scorecards – Interactive Tool, Komisja Europejska:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance#2
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IV. Analiza ilościowa: wyniki pomiarów i interpretacja
Na etapie analizy ilościowej uwzględniono 60 gmin województwa opolskiego.
Wśród nich jest 25 gmin miejsko-wiejskich oraz 35 gmin wiejskich. Ze względu na możliwy
wpływ innych zmiennych na wynik badania, wykluczono z analizy gminy z miastami
powiatowymi: Opole, Brzeg, Głubczyce Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice,
Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie. Wybrane informacje o sytuacji
demograficznej, ekonomicznej i politycznej analizowanych gmin przedstawione są w tabeli 1.
Ponieważ zakładamy, iż na jakość rządzenia mogą mieć wpływ także inne czynniki, takie jak
wielkość gminy, czy poziom jej urbanizacji, na etapie analizy statystycznej przebadano
zależność jakości rządzenia od innych zmiennych niezależnych, a także obliczono korelacje
cząstkowe

między

indeksem

frakcjonalizacji

etnicznej

a

jakością

rządzenia,

z

uwzględnieniem wpływu innych czynników. Ponieważ analiza statystyczna nie była celem
samym w sobie, a jedynie metodą pozwalającą na zaobserwowanie zależności oraz
wytypowanie kilku przypadków do dalszej analizy jakościowej, zdecydowano o zastosowaniu
takich miar jak korelacja oraz analiza wykresów rozrzutu. Pomocniczo w niektórych
przypadkach posiłkowano się takimi miarami jak współczynnik determinacji i korelacja
cząstkowa.

1. Podstawowe informacje statystyczne o gminach
W próbie badawczej dominują gminy o liczbie mieszkańców między 5 a 10 tys.
Najliczniej zamieszkana jest gmina Głuchołazy – 26447, najmniej mieszkańców jest w
gminie Świerczów – 3710. Głuchołazy są również największym miastem spośród badanych
(13,7 tys. mieszkańców). Ze względu na dużą dysproporcję pomiędzy gminą Głuchołazy a
pozostałymi gminami zdecydowano iż nie zostanie ona wybrana do analizy jakościowej,
niezależnie od wyniku pomiaru jakości rządzenia.
Wybrane gminy – z kilkoma wyjątkami – cechuje niski poziom uprzemysłowienia,
na co pośrednio wskazuje odsetek osób pracujących (z wyłączeniem rolnictwa oraz
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób)27. Za gminę uprzemysłowioną można uznać
27 Wskaźnik, którym się posługujemy to odsetek pracujących, monitorowany cyklicznie przez Główny Urząd
Statystyczny. Wskaźnik ten należy rozumieć jako odsetek osób pracujących w stosunku do ludności ogółem, z
wyjątkiem zatrudnionych w rolnictwie oraz w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób. Pośrednio
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jedynie gminę Skarbimierz (odsetek osób pracujących: 0,379). Jeżeli chodzi o uczestnictwo
polityczne na poziomie lokalnym, to warto zwrócić uwagę na wyższy w gminach
wieloetnicznych odsetek okręgów z jednym kandydatem na radnego. Zależności te zostaną
przeanalizowane szczegółowo w dalszej części rozdziału.

wskaźnik ten mówi o odsetku osób zatrudnionych w przemyśle: w małych gminach większość przedsiębiorstw
zatrudniających powyżej 9 osób to instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe.
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Tab. 10: Podstawowe informacje o gminach objętych badaniem
Nazwa gminy

Liczba
mieszkań
ców

Odsetek
Odsetek Wskaźnik Odsetek
Ślązaków Niemców urbanizacji osób
(2017)
pracujących
*

Odsetek
radnych z
mniejszości
niemieckiej
(2014)

Odsetek okręgów
wyborczych
z
jednym
kandydatem
na
radnego (2014)

Powiat brzeski:
Grodków

19724

0,02

0,00

0,45

0,146

0,00

0,00

Lewin Brzeski

13644

0,02

0,00

0,44

0,091

0,00

0,07

Lubsza

8484

0,02

0,00

0,00

0,063

0,00

0,00

Olszanka

4999

0,01

0,00

0,00

0,071

0,00

0,00

Skarbimierz

6983

0,01

0,00

0,00

0,379

0,00

0,07

Powiat głubczycki:
Baborów

7050

0,04

0,09

0,49

0,088

0,00

0,20

Kietrz

12178

0,02

0,00

0,55

0,126

0,00

0,07

Branice

8020

0,05

0,01

0,00

0,180

0,00

0,07

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:
Bierawa

7767

0,07

0,26

0,00

0,169

0,13

0,00

Cisek

7016

0,15

0,43

0,00

0,104

0,67

0,20

Pawłowiczki

8700

0,18

0,21

0,00

0,094

0,13

0,07

Polska Cerekiew 4944

0,18

0,22

0,00

0,170

0,60

0,00

Reńska Wieś

0,27

0,35

0,00

0,109

0,53

0,07

8805

Powiat kluczborski:
Byczyna

9943

0,03

0,01

0,39

0,090

0,00

0,00

Wołczyn

14742

0,02

0,02

0,43

0,114

0,00

0,07

Lasowice

7320

0,14

0,38

0,00

0,065

0,60

0,13

Wielkie
Powiat krapkowicki:
Gogolin

12336

0,24

0,17

0,53

0,278

0,67

0,00

Zdzieszowice

17909

0,19

0,10

0,73

0,256

0,20

0,00

Strzeleczki

8224

0,17

0,42

0,00

0,086

0,53

0,20

Walce

6215

0,29

0,32

0,00

0,114

0,93

0,87

Powiat namysłowski:
Domaszowice

3897

0,02

0,00

0,00

0,066

0,00

0,00

Pokój

5594

0,07

0,08

0,00

0,150

0,00

0,33

Świerczów

3710

0,00

0,01

0,00

0,063

0,00

0,00

Wilków

4665

0,02

0,00

0,00

0,101

0,00

0,00

Powiat nyski:
Głuchołazy

26447

0,02

0,00

0,57

0,157

0,00

0,00

Korfantów

9925

0,07

0,07

0,21

0,098

0,00

0,00

Otmuchów

14574

0,02

0,00

0,36

0,117

0,00

0,13

Paczków

13962

0,02

0,00

0,60

0,103

0,00

0,00

Kamiennik

3811

0,03

0,00

0,00

0,058

0,00

0,07
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Łambinowice

8273

0,07

0,01

0,00

0,104

0,00

0,27

Pakosławice

3845

0,01

0,00

0,00

0,080

0,00

0,00

Skoroszyce

6621

0,01

0,00

0,00

0,079

0,00

0,00

Powiat oleski:
Dobrodzień

11045

0,17

0,25

0,38

0,213

0,40

0,00

Gorzów Śląski

7923

0,09

0,17

0,34

0,111

0,40

0,00

Praszka

14079

0,01

0,00

0,57

0,208

0,00

0,00

Radłów

4634

0,24

0,28

0,00

0,052

0,47

0,00

Rudniki

8689

0,01

0,00

0,00

0,107

0,00

0,00

Zębowice

4230

0,17

0,44

0,00

0,061

0,93

0,87

Powiat opolski:
Niemodlin

13923

0,01

0,00

0,48

0,151

0,00

0,00

Ozimek

21641

0,11

0,19

0,45

0,217

0,27

0,00

Prószków

10097

0,12

0,31

0,29

0,171

0,87

0,53

Chrząstowice

6639

0,19

0,27

0,00

0,122

0,53

0,00

Dąbrowa

9423

0,11

0,17

0,00

0,097

0,27

0,73

Dobrzeń Wielki

14242

0,21

0,21

0,00

0,270

0,53

0,33

Komprachcice

11063

0,13

0,31

0,00

0,065

0,33

0,00

Łubniany

9077

0,27

0,28

0,00

0,109

0,60

0,00

Murów

6312

0,07

0,32

0,00

0,176

0,47

0,00

Popielów

8682

0,16

0,20

0,00

0,064

0,40

0,07

Tarnów Opolski 10292

0,21

0,24

0,00

0,140

0,27

0,33

Tułowice

5572

0,03

0,01

0,00

0,161

0,00

0,00

Turawa

9609

0,20

0,21

0,00

0,094

0,53

0,07

Powiat prudnicki:
Biała

12145

0,09

0,43

0,23

0,089

0,40

0,07

Głogówek

15129

0,06

0,25

0,42

0,163

0,33

0,00

Lubrza

4575

0,01

0,06

0,00

0,082

0,00

0,00

Powiat strzelecki:
Kolonowskie

6582

0,06

0,43

0,56

0,162

0,40

0,00

Leśnica

8952

0,17

0,28

0,34

0,104

0,73

0,67

Ujazd

6387

0,13

0,25

0,28

0,261

0,27

0,00

Zawadzkie

13502

0,14

0,19

0,63

0,165

0,27

0,00

Izbicko

5568

0,19

0,28

0,00

0,085

0,80

0,47

Jemielnica
7702
0,22
0,24
0,00
0,069
0,93
0,40
* Odsetek pracujących w populacji gminy ogółem; bez rolniczych gospodarstw indywidualnych oraz
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, dane za 2017 rok.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Opolskiego Urzędu
Statystycznego i Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Wyniki pomiaru jakości rządzenia
W tabeli 11 znajdują się wyniki indeksu jakości rządzenia. Sposób konstrukcji miar
oraz pozyskiwania danych został opisany w rozdziale drugim. Szczegółowe informacje na
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temat każdego z 25 wskaźników znajdują się również w aneksie na końcu książki. W tym
miejscu chcielibyśmy podać jedynie kilka informacji dotyczących kwantyfikacji jakości
rządzenia. Każdy z 25 wskaźników został przetransformowany do skali 0-1. W ten sposób
indeks jakości rządzenia zamykał się w skali od 0 do 25, a każdy z jego subindeksów
(partycypacja, równość, efektywność, rozliczalność, otwartość) w skali od 0 do 5. W praktyce
niemożliwym było zdobycie 25 punktów, gdyż każdy wskaźnik był skalowany do wartości
„idealnej”, tzn. takiej, dla której wartość „1” oznaczała stan pożądany z punktu widzenia idei
dobrego rządzenia.
Tab. 11: Wyniki indeksu frakcjonalizacji etnicznej i indeksu jakości rządzenia oraz jego
subindeksów dla gmin objętych badaniem
Nazwa gminy

Indeks
frak- Indeks ja- Subindeks Subinde
cjonalizacji
kości
rzą- partycypa ks
etnicznej (EFI) dzenia (IJR) cja
równość

Subindeks Subindeks Subindek
efektywno rozliczaln s
ść
ość
otwartość

Powiat brzeski:
Grodków

0,04

12,86

2,98

2,39

2,02

3,47

2

Lewin Brzeski

0,05

11,16

2,77

1,25

1,47

2,67

3

Lubsza

0,03

9,84

1,76

1,73

2,02

1,33

3

Olszanka

0,03

10,38

2,00

1,82

1,76

1,8

3

Skarbimierz

0,03

9,83

3,07

1,38

2,46

0,93

2

Powiat głubczycki:
Baborów

0,23

8,66

2,03

2,05

1,85

1,73

1

Kietrz

0,04

10,11

1,58

2,06

1,64

2,33

2,5

Branice

0,11

11,92

3,01

2,10

1,68

2,13

3

Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Bierawa

0,49

12,17

3,07

1,44

2,63

1,53

3,5

Cisek

0,62

12,01

2,98

2,52

2,04

0,47

4

Pawłowiczki

0,55

10,41

2,60

1,58

1,90

1,34

3

Polska Cerekiew

0,56

11,20

4,01

1,67

1,51

1

3

Reńska Wieś

0,66

11,63

2,93

1,71

1,67

2,32

3

Powiat kluczborski:
Byczyna

0,07

12,82

2,64

2,25

3,56

0,87

3,5

Wołczyn

0,08

11,26

2,31

1,46

1,77

1,73

4

Lasowice Wielkie 0,61

9,72

2,66

1,40

1,81

0,85

3

Gogolin

0,57

13,24

2,87

3,21

1,99

0,67

4,5

Zdzieszowice

0,45

13,96

3,32

3,96

1,68

2,00

3

Strzeleczki

0,63

11,06

2,91

1,92

2,42

1,80

2

Walce

0,66

8,73

3,53

1,54

2,46

0,20

1

Domaszowice

0,05

6,66

0,91

0,99

2,03

1,73

1

Pokój

0,26

10,45

2,97

3,60

1,55

0,33

2

Powiat krapkowicki:

Powiat namysłowski:
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Świerczów

0,02

9,44

Wilków

0,04

8,31

1,94

1,60

0,98

1,92

3

1,33

1,44

1,42

1,13

3

Powiat nyski:
Głuchołazy

0,05

16,77

2,89

3,27

2,94

4,17

3,5

Korfantów

0,26

11,12

2,46

1,52

1,54

1,60

4

Otmuchów

0,04

8,61

2,06

1,11

1,84

0,60

3

Paczków

0,04

15,32

2,60

3,54

1,85

3,32

4

Kamiennik

0,06

10,17

1,96

1,43

1,45

2,33

3

Łambinowice

0,16

7,47

2,26

1,28

1,46

1,47

1

Pakosławice

0,02

9,39

1,98

1,19

1,22

2,00

3

Skoroszyce

0,03

8,13

1,60

1,84

1,77

0,93

2

Powiat oleski:
Dobrodzień

0,57

12,55

3,64

2,36

1,95

1,60

3

Gorzów Śląski

0,42

7,03

2,59

1,20

1,57

0,67

1

Praszka

0,02

10,15

3,39

1,16

2,03

1,58

2

Radłów

0,64

10,64

3,35

1,65

1,31

2,33

2

Rudniki

0,01

10,37

2,85

1,75

2,05

1,72

2

Zębowice

0,63

9,59

3,12

1,71

2,31

0,45

2

Niemodlin

0,03

14,77

2,79

3,70

1,61

2,67

4

Ozimek

0,46

13,36

3,23

1,57

1,64

2,93

4

Prószków

0,57

10,49

3,01

2,20

1,95

1,33

2

Chrząstowice

0,60

11,66

2,47

1,77

1,35

4,07

2

Dąbrowa

0,44

10,90

2,39

1,28

1,59

1,65

4

Dobrzeń Wielki

0,58

10,47

2,77

2,76

2,43

1,52

1

Komprachcice

0,57

12,15

2,88

1,18

1,41

2,68

4

Łubniany

0,65

10,99

2,03

1,61

2,35

2,00

3

Murów

0,52

11,81

2,36

1,69

2,29

1,47

4

Popielów

0,53

10,96

2,64

1,65

2,34

2,33

2

Tarnów Opolski

0,61

12,50

2,82

2,44

1,52

2,72

3

Tułowice

0,08

9,85

2,06

1,26

1,74

1,80

3

Turawa

0,57

10,74

2,44

2,58

1,99

1,73

2

Biała

0,58

12,73

2,69

1,93

1,56

2,05

4,5

Głogówek

0,46

11,38

3,53

1,64

1,76

2,45

2

Lubrza

0,14

10,27

3,22

1,54

1,87

0,92

3

Powiat opolski:

Powiat prudnicki:

Powiat strzelecki:
Kolonowskie

0,55

14,91

3,57

1,69

2,98

3,67

3

Leśnica

0,59

12,66

4,21

1,42

1,63

2,4

3

Ujazd

0,54

11,99

2,18

1,52

2,24

2,05

4

Zawadzkie

0,49

14,47

3,18

1,67

1,60

4,02

4

Izbicko

0,61

9,19

2,85

1,76

1,44

1,13

2

Jemielnica

0,61

11,94

2,86

1,32

1,29

2,47

4

Źródło: opracowanie własne
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Średnia wartość indeksu jakości rządzenia dla wszystkich 60 gmin objętych
badaniem wyniosła 11,09. Jeżeli chodzi o poszczególne subindeksy, to ich wartości średnie
wynosiły odpowiednio:
- subindeks partycypacji: 2,69;
- subindeks równości: 1,87;
- subindeks efektywności: 1,87;
- subindeks rozliczalności: 1,85;
- subindeks otwartości: 2,82.
Geograficzny rozkład gmin według wskaźnika jakości rządzenia znajduje się na rys.
5. Analiza geograficzna nie pozwala na znalezienie żadnego „wzorca”. Zwraca uwagę, iż
większość gmin z wyższym niż średni (kolor czerwony i brązowy), znajduje się w środkowowschodniej części województwa. Jednocześnie jednak gminy o najwyższym IJR
zlokalizowane są w południowo-zachodniej części województwa. Cechą wspólną jest to, iż
pięć gmin o najwyższym wskaźniku IJR to gminy miejsko-wiejskie. Wśród pięciu gmin o
najniższej wartości wskaźnika, tylko jedna jest gminą miejsko-wiejską. Nie zaobserwowano
wpływu poziomu subregionalnego (powiat) na jakość rządzenia, co oznacza, że nie ma
istotnych różnic w poziomie jakości rządzenia między gminami zlokalizowanymi w różnych
powiatach. Tylko w jednym powiecie (namysłowski), wszystkie gminy odnotowały zbliżoną
wartość (wszystkie poniżej średniej wojewódzkiej). W innych powiatach zaobserwować
można natomiast dużą rozbieżność pomiędzy poszczególnymi gminami. Na jakość rządzenia
nie oddziałuje również efekt aglomeracji: gminy okalające Opole charakteryzują się
poziomem jakości rządzenia bliskim średniej wojewódzkiej.
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Rys. 5. Indeks jakości rządzenia w gminach województwa opolskiego
Źródło: opracowanie własne

3. Analiza współzależności zmiennych
W tabeli 12 znajdują się wartości interesujących nas korelacji. Jeżeli chodzi o
współzależność zróżnicowania etnicznego i jakości rządzenia, zmienne te słabo ze sobą
korelują (korelacja jest nieistotna statystycznie a współczynnik determinacji wynosi 0,03). Na
rys. 6 przedstawiono rozrzut dla tych zmiennych. Testując inne zmienne niezależne,
zaobserwowano istotną statystycznie zależność pomiędzy liczbą mieszkańców gminy (0,589)
oraz wskaźnikiem urbanizacji (0,531) a jakością rządzenia. Zależności te zostały zilustrowane
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na rys. 7-8. Słabsza, ale istotna statystycznie jest współzależność pomiędzy odsetkiem osób
pracujących a jakością rządzenia.
Tab. 12: Korelacje pomiędzy wybranymi zmiennymi (n=60)
Indeks jakości
rządzenia

Subindeks
Subindeks Subindeks Subindeks
Subindeks
partycypacja równość
efektywność rozliczalność otwartość

Indeks
frakcjonalizacji
etnicznej (EFI)

0,180

0,488

0,013

0,056

-0,029

0,043

Liczba
mieszkańców

0,589

0,246

0,416

0,179

0,456

0,240

Wskaźnik
urbanizacji

0,531

0,237

0,382

0,153

0,391

0,225

Odsetek
pracujących

0,315

0,340

0,310

0,272

0,008

0,071

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Zależność między zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia na poziomie
gminnym
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7: Zależność między liczbą mieszkańców gminy a jakością rządzenia na poziomie
gminnym28
Źródło: opracowanie własne

28 Literatura na temat zależności między wielkością gminy a jakością rządzenia nie daje jednoznacznych
konkluzji. Wskazuje się, że w małej wspólnocie, ze względu na bliskość między władzami a mieszkańcami
gminy, łatwiej o zrealizowanie ideałów demokracji, ale istnieją natomiast bariery w efektywnym dostarczaniu
usług publicznych. Z badań Pawła Swianiewicza, opierających się na sondażu z 2007 roku, wynika, że w małych
polskich gminach było większe zainteresowanie polityką lokalną, wyższy stopień poinformowania o
funkcjonowaniu władz samorządowych oraz większy poziom zaufania do tych władz. Mieszkańcy małych gmin,
szczególnie ci z wyższym wykształceniem, deklarują większe poczucie wpływu na bieg spraw publicznych. W
przypadku oceny efektywności władz w małych gminach lepiej ocenia się jakość obsługi w urzędzie oraz
dostarczanych usług społecznych (szkolnictwo, zdrowie, pomoc socjalna), natomiast w większych gminach
lepiej oceniane są działania na rzecz infrastruktury i promocji rozwoju gospodarczego (Swianiewicz 2010:1216).
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Rys. 8. Zależność między wskaźnikiem urbanizacji a jakością rządzenia na poziomie
gminnym
Źródło: opracowanie własne

Podsumowując,

nie

znaleźliśmy

jednoznacznej

zależności

pomiędzy

zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia, postawiona więc na początku tej pracy
hipoteza została obalona. Na jakość rządzenia na poziomie gminnym silnie wpływają inne
zmienne, które mimo poczynionych założeń wstępnych (np. wykluczenie miast powiatowych,
aby wyeliminować wpływ wielkości gminy) miały wpływ na nasza próbę. W celu dodatkowej
weryfikacji obliczono korelacje cząstkowe pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym a jakością
rządzenia z uwzględnieniem wpływu pozostałych testowanych zmiennych niezależnych (zob.
tab. 13). Uwzględniając poziom urbanizacji gminy, dostrzegamy istotną korelację między
zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia. Nasza hipoteza może być więc prawdziwa
wyłącznie dla gmin wiejskich, tzn. w gminach wiejskich zróżnicowanych etnicznie jakość
rządzenia jest wyższa niż w gminach wiejskich jednolitych etnicznie. Aby to sprawdzić,
obliczono dodatkowe współczynniki korelacji na różnych zbiorach gmin z naszej próby:
- dla gmin powyżej 10 tys. mieszkańców nie stwierdzono korelacji pomiędzy
zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia;
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- dla gmin poniżej 10 tys. mieszkańców stwierdzono istotną statystycznie
współzależność między dwiema badanymi zmiennymi;
- dla gmin miejsko-wiejskich stwierdzono słabą i nieistotną statystycznie korelację;
- dla gmin wiejskich stwierdzono silną i istotną statystycznie współzależność
pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia (zob. tab. 14).
Tab. 13: Korelacje cząstkowe pomiędzy EFI a indeksem jakości rządzenia z
uwzględnieniem wpływu wybranych zmiennych
Korelacja cząstkowa EFI a indeks jakości rządzenia:

Wartość

Poziom istotności

Z uwzględnieniem wpływu liczby mieszkańców gminy

0,297

0,022

Z uwzględnieniem wpływu poziomu urbanizacji

0,332

0,010

Z uwzględnieniem wpływu liczby pracujących

0,170

0,198

Źródło: opracowanie własne

Tab. 14: Korelacje pomiędzy EFI a indeksem jakości rządzenia i jego subindeksami w
wybranych kategoriach gmin
Indeks
jakości
rządzenia

Indeks
frakcjonalizacji
etnicznej
(EFI)

Subindeks
Subindeks Subindeks
Subindeks
Subindeks
partycypacja równość efektywność rozliczalność otwartość

Gminy powyżej 0,004
10 tys.
mieszkańców
(n=20)

0,443

0,022

-0,171

-0,212

0,043

Gminy poniżej
10 tys.
mieszkańców
(n=40)

0,395

0,550

0,077

0,128

0,125

0,077

Gminy miejsko- 0,099
wiejskie (n=25)

0,510

-0,059

-0,106

-0,074

0,097

Gminy wiejskie 0,513
(n=35)

0,556

0,179

0,217

0,104

0,088

Źródło: opracowanie własne

Obliczono również korelację pomiędzy zmiennymi niezależnymi a poszczególnymi
subindeksami indeksu jakości rządzenia (tab. 12, tab. 14). Obserwacja uzyskanych danych
pokazuje, że subindeks partycypacji jest tym subindeksem, który najsilniej koreluje (a w
wielu przypadkach jest jedynym, który koreluje spośród wszystkich subindeksów) ze
zróżnicowaniem etnicznym. Tendencja ta jest tak wyraźna, że pozwala na stwierdzenie iż
tylko jeden z

wymiarów jakości rządzenia – wymiar partycypacyjny – jest tym, który
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współzależy od zróżnicowania etnicznego. Rysunki 9 i 10 przedstawiają wykresy rozrzutu,
obrazujące tę zależność, dla wszystkich gmin objętych badaniem (rys. 9) oraz wyłącznie dla
gmin wiejskich (rys. 10).

Rys. 9. Zależność między zróżnicowaniem etnicznym a subindeksem partycypacji we
wszystkich gminach objętych badaniem
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 10. Zależność między zróżnicowaniem etnicznym a subindeksem partycypacji w
gminach wiejskich
Źródło: opracowanie własne

4. Interpretacja wyników
Podsumowując wyniki analizy ilościowej należy stwierdzić, iż hipoteza postawiona
na początku tej pracy została obalona, choć obraz zależności między zróżnicowaniem
etnicznym a jakością rządzenia jest bardziej skomplikowany, co pokazała bardziej
szczegółowa analiza, w której „rozbito” jakość rządzenia na pięć subindeksów. Istotną
informacją jest ta, że o ile jakość rządzenia na poziomie gminnym nie jest współzależna ze
zróżnicowaniem etnicznym gmin, o tyle dostrzegamy istotną statystycznie i pozytywną
współzależność między zróżnicowaniem etnicznym a wymiarem partycypacyjnym jakości
rządzenia. W gminach wielokulturowych województwa opolskiego partycypacja społeczna
jest wyższa niż w gminach jednolitych etnicznie. Czy jednak na podstawie przyjętych
wskaźników partycypacji można wnioskować o lepszej lub gorszej jakości rządzenia w
gminie i stanie wspólnoty gminnej? Np. o czym świadczy wskaźnik taki jak liczba organizacji
pozarządowych na 10 tys. mieszkańców? Według naszych danych zdecydowanie więcej
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organizacji pozarządowych działa w gminach zróżnicowanych etnicznie. Czy jednak
świadczy to o wyższym poziomie kapitału społecznego w tych gminach w ogóle (a
pomostowego kapitału społecznego w szczególności; por. Opioła 2019; Putnam 2007; 2008,
Ziółkowski 2012) czy wręcz przeciwnie, tzn. o niższym poziomie integracji normatywnej i
kulturowej wewnątrz gminnej społeczności (ponieważ każda grupa etniczna rozwija własne
instytucje, stąd statystycznie jest ich więcej)?
Drugim ważnym spostrzeżeniem jest wpływ „miejskiego” charakteru gminy na
otrzymane wyniki wskaźnika jakości rządzenia. Mimo iż gminy miejsko-wiejskie, które
znalazły się w naszej próbie to gminy małe, o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 20 tys.
mieszkańców, to jednak czynnik ten – poziom urbanizacji – ma istotny wpływ na gminną
jakość rządzenia. Nadal jednak nie wiemy, na czym ta współzależność polega, a więc jak fakt
istnienia miasteczka w strukturze osadniczej gminy wpływa na wyższą jakość rządzenia? Czy
decydujące znaczenie ma przewaga nierolniczych funkcji takich gmin i fakt zatrudnienia
większego odsetka mieszkańców poza rolnictwem? Przypomnijmy jednak, że zmienna taka
jak liczba zatrudnionych (w tym zatrudnionych poza rolnictwem), którą korelowaliśmy z
indeksem jakości rządzenia, nie wykazuje istotnej statystycznie współzależności (por. tab. 12
i 14). Obecność miasta może mieć również wpływ na tożsamość mieszkańców gminy i ich
postawy, na częstotliwość interakcji między nimi oraz na istnienie kulturowego schematu
centrum-peryferie.
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Rozdział 5. Analiza jakościowa. Studia przypadku wybranych gmin
Analiza statystyczna była dla nas – zgodnie z przyjętą metodą analizy zagnieżdżonej
(nested analysis) – etapem, który miał być przede wszystkim źródłem wiedzy o tym, które
jednostki wybrać do pogłębionej analizy jakościowej. Z analizy ilościowej wiemy już, że nie
ma pozytywnej korelacji między zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia, z
wyjątkiem wyraźnego związku między zróżnicowaniem etnicznym a partycypacyjnym
wymiarem

dobrego rządzenia.

Chcielibyśmy jednak dogłębniej

zbadać

znaczenie

wielokulturowości w kontekście jakości rządzenia, ponieważ analiza ilościowa pokazała, że
gminy wieloetniczne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod tym względem, co wciąż
uprawnia nas do pytania o rolę wielokulturowości. Możemy przecież założyć, że są gminy
wielokulturowe, w których ten czynnik ma jakiś wpływ na jakość rządów, pozytywny lub
negatywny, a jednocześnie są gminy gdzie nie ma to większego znaczenia. Dlatego wciąż
ważne wydaje się pytanie czy w konkretnym kontekście gminnym zróżnicowanie etniczne
odgrywa jakąś rolę z punktu widzenia jakości rządzenia (nie tylko w wymiarze
partycypacyjnym). Odpowiedź na to pytanie nie pozwoli jednak na formułowanie uogólnień
odnośnie zależności między naszymi zmiennymi, bowiem ważna będzie tylko w odniesieniu
do konkretnych przypadków. Pozwoli jednak na pokazanie bardziej wielowymiarowego
obrazu relacji w jakie może wchodzić wieloetniczność i jakość rządzenia w różnych
kontekstach

lokalnych.

Dodatkowo

chcielibyśmy

się

również

dowiedzieć

jakie

uwarunkowania mogą być odpowiedzialne za wysoką lub niską pozycję na naszej skali
dobrego rządzenia, zarówno w gminach wielokulturowych i jednolitych kulturowo.
Jak już zaznaczono w rozdziale I, zdecydowaliśmy się zastosować metodę
przypadków skrajnych (por. Seawright and Gerring 2008), w związku z czym wybraliśmy do
dalszej analizy cztery gminy, które zajmują skrajne pozycje pod względem jakości rządzenia.
Wybieramy dwie gminy wysoko zróżnicowane pod względem etnicznym, które jednocześnie
zajmują najniższą i najwyższą pozycję na skali jakości rządzenia oraz takie same dwie
spośród gmin jednolitych etnicznie:
a) Kolonowskie – gmina, która w grupie zróżnicowanych etnicznie zajęła najwyższą
pozycję na skali jakości rządzenia;

88

b) Walce – gmina, która w grupie zróżnicowanych etnicznie zajęła najniższą pozycję
na skali jakości rządzenia;
c) Paczków – gmina, która w grupie jednolitych etnicznie zajęła drugą najwyższą
pozycję na skali jakości rządzenia29;
d) Domaszowice - gmina, która w grupie jednolitych etnicznie zajęła najniższą
pozycję na skali jakości rządzenia.

Tab. 15: Informacje o gminach wybranych do analizy jakościowej
wysoki poziom jakości rządzenia

niski poziom jakości rządzenia

Kolonowskie
wysoki
poziom
zróżnicowania
liczba mieszkańców: 6582;
etnicznego
indeks frakcjonalizacji etnicznej: 0,55;
indeks jakości rządzenia: 14,91

Walce

Paczków
niski
poziom
zróżnicowania
liczba mieszkańców: 13962;
etnicznego
indeks frakcjonalizacji etnicznej: 0,04;
indeks jakości rządzenia: 15,32

Domaszowice

liczba mieszkańców: 6215
indeks frakcjonalizacji etnicznej: 0,66
indeks jakości rządzenia: 8,73

liczba mieszkańców: 3897
indeks frakcjonalizacji etnicznej: 0,05
indeks jakości rządzenia: 6,66

Źródło: opracowanie własne

Przy wyborze powyższych gmin pojawił się jeden zasadniczy dylemat, a mianowicie
różnice w ich potencjale demograficznym. Gmina Paczków ma 14 tysięcy mieszkańców,
Kolonowskie 6,6, Walce 6,2, a Domaszowice 3,9. Wydaje się więc, że nie są to jednostki do
końca porównywalne, zważywszy na wnioski z analizy ilościowej na temat zależności między
zmiennymi demograficznymi a jakością rządzenia. Zdecydowaliśmy się jednak na
zachowanie tych przypadków30, ponieważ założyliśmy, że ich porównywanie jest tylko
29 Najwyższą pozycję na skali osiągnęła gmina Głuchołazy, ale ponieważ jest to również największa gmina
spośród wszystkich badanych (licząca ponad 25 tysięcy mieszkańców) zdecydowaliśmy nie włączać jej do
studiów przypadku.
30 Rozważaliśmy różne alternatywy, dla poszczególnych gmin. Na przykład zamiast gminy Paczków, mniejszą
(10 tysięcy mieszkańców) Byczynę, która również zajęła wysoką pozycję na skali jakości rządzenia, jednak
wciąż o 2,5 punktu niższą od, wyjątkowego pod tym względem, Paczkowa. Zamiast małej gminy Domaszowice
rozpatrywano większą gminę Łambinowice (8 tysięcy mieszkańców), ale tu poziom frakcjonalizacji etnicznej
wynosił już 0,17 i miejsce na skali jakości rządzenia było nieco wyższe. Zamiast gminy Walce, gminę Gorzów
Śląski, która jest większa (8 tys. mieszkańców) i miała jeszcze niższe miejsce na skali jakości rządzenia, ale tu
poziom frakcjonalizacji etnicznej był zbyt niski. W tym ostatnim przypadku zachowaliśmy gminę Walce,
ponieważ była wysoce zróżnicowana etnicznie i jednocześnie zajęła jedną z niższych pozycji w rankingu jakości
rządzenia, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia głównej hipotezy tych badań (Walce są jej całkowitym
zaprzeczeniem). Nasz wybór był więc wypadkową różnych kompromisów między próbą zachowania skrajnych
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jednym z celów naszych badań. Uznaliśmy, że przede wszystkim zależy nam, abstrahując od
kontekstu komparatystycznego, na zrozumieniu każdego przypadku jako odrębnego
mikroświata, który ma do zaoferowania ważne z punktu widzenia tych badań dane. Przypadki
a i b same w sobie dają większy wgląd w zależności postulowane w naszej hipotezie, a każdy
z przypadków c i d pozwala na zastanowienie się nad lokalnymi, specyficznymi dla danego
kontekstu, uwarunkowaniami jakości rządzenia (takie możliwości dają też zresztą a i b). Nie
wyklucza to porównań i formułowania ostrożnych wniosków w wyniku tych porównań.
Kwestia wpływu czynników demograficznych na jakość rządzenia, nabiera interesującego
znaczenia, gdy uwzględnimy fakt, że w niewiele większej od Walców gminie Kolonowskie
udało się osiągnąć zupełnie inny wynik. Warto również zwrócić uwagę, że wybrane gminy są
położone daleko od dużych ośrodków miejskich (nie czerpią więc renty położenia, choć ich
lokalizacja może mieć również wpływ na miejsce na naszej skali jakości rządzenia) i są
gminami peryferyjnymi na mapie województwa opolskiego. Studia powyższych przypadków
mają więc pozwolić na eksplorację trzech zasadniczych problemów:
a) głębszą eksplorację naszej, obalonej już, hipotezy poprzez próbę odpowiedzi na
pytanie o znaczenie wielokulturowości badanych gmin w kontekście jakości rządów;
b) wyjaśnienie przyczyn, które mogły spowodować, że dana gmina znalazła się
wysoko lub nisko na skali dobrego rządzenia;
c) porównanie cech wspólnych gmin z wysokim poziomem jakości rządzenia, które
jednocześnie nie występują w gminach z niskim poziomem jakości rządzenia, co ma pozwolić
na wyabstrahowanie warunków wpływających na wysokie miejsce na skali jakości rządzenia.

wartości indeksu frakcjonalizacji etnicznej, skali jakości rządzenia a potencjałem demograficznym –
najważniejsze były dla nas skrajne wartości na skali jakości rządzenia, jednak utemperowano je uwzględnieniem
stopnia zróżnicowania etnicznego.
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Rys. 11: Profile jakości rządzenia czterech wybranych gmin
Źródło: opracowanie własne

Próba wyjaśnienia powyższych problemów opierać się będzie na analizie każdej z
gmin, przy czym w ramach analizy przeprowadzona zostanie ich charakterystyka pod kątem
kilku obszarów. Obszary te zostały wyodrębnione w dużej mierze intuicyjnie, sugerując się
konwencją typową dla metody monograficznej. Uznano, że, aby podjąć się wyjaśnienia
jakości rządzenia w konkretnej gminie należy najpierw zapoznać się z głównymi obszarami
jej funkcjonowania. Na początku przedstawiamy szczegółowy opis gminy pod względem
wartości uzyskanych w poszczególnych subindeksach, aby następnie przejść do
najistotniejszych charakterystyk gminy. Są to następujące charakterystyki:
a) analiza profilu jakości rządzenia w gminie (zob. również rys. 11)
b) charakterystyka geograficzno-demograficzna gminy;
c) charakterystyka gospodarki gminnej;
d) charakterystyka specyficznych cechy gminy w wymiarze materialnym (np.
architektonicznym,

infrastrukturalnym,

środowiska

tożsamościowym;
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naturalnego)

oraz

symboliczno-

e) charakterystyka elity politycznej (historia koalicji rządzących, obecność liderów
politycznych i ich profil).
Studia przypadku opierają się na analizie danych wtórnych oraz pierwotnych. Te
pierwsze to materiały dotyczące gminy takie jak strategie rozwoju gminy i inne dane
publikowane na stronie internetowej gminy (lub BIP), dostępne opracowania naukowe,
popularno-naukowe i promocyjne, dane PKW i materiały prasowe dotyczące gminy.
Wykorzystano również protokoły z posiedzeń rady gminnej za rok 2016, na podstawie
których przeprowadzono analizę aktywności władz gminnych (aktywność radnych),
najważniejszych kwestii jakie pojawiały się w polityce gminnej w roku 2016 oraz relacji
między wójtem/burmistrzem a radą gminy/miasta. Wgląd w protokoły pozwolił na
wyrobienie sobie ogólnego poglądu na sytuację polityczną w gminie oraz pewnych wniosków
odnośnie kultury politycznej włodarzy samorządowych. Ogólnie, analiza danych wtórnych
pozwoliła nie tylko na wgląd w specyfikę danej gminy, ale także na przygotowanie do
przeprowadzenia wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z przedstawicielami każdej z
gmin. W oparciu o wiedzę uzyskaną z analizy danych zastanych ustalono o jakie kwestie
należałoby pytać w poszczególnych gminach, tak aby uwzględnić specyfikę każdej z nich.
Naszych respondentów nie informowaliśmy, że wywiady dotyczą zagadnienia jakości rządów,
ale, podobnie jak w przypadku przeprowadzonej ankiety, zagadnienia demokracji lokalnej.
Przy doborze pytań inspirowaliśmy się scenariuszem wywiadu indywidualnego stworzonym
przez Cezarego Trutkowskiego oraz Sławomira Mandesa (Trutkowski i Mandes 2005: 301305) do badań kapitału społecznego w małych miastach. Na tej podstawie sformułowano
następujące pytania ogólne dla każdej z gmin:
a) pytania wprowadzające: jak Pan(i) ocenia sytuację w gminie w porównaniu do
gmin sąsiednich? Jakie są najważniejsze zalety i wady życia w gminie? Czy gmina
skorzystała na wejściu do UE i jakie zmiany nastąpiły w gminie w związku z wejściem do
UE? Kto Pana/(i) zdaniem najbardziej wpływa na to co się dzieje w gminie? Czy są to
pojedyncze osoby czy raczej grupy osób?
b) ocena władz lokalnych: Jak Pan(i) ocenia radę gminy i jej działania na rzecz
gminy? Jak Pan ocenia wójta oraz podległe mu urzędy? Czy władze gminy mają wizję
rozwoju gminy? Jeśli tak to czym ta wizja się charakteryzuje? Jeśli nie to jakie są przyczyny
braku wizji? Czy władze gminy współpracują z kimś spoza władz gminnych w celu
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rozwiązywania jej problemów? Czy mieszkańcy gminy są wg Pana/(i) zadowoleni z usług
świadczonych przez urzędy gminne? Na jakich kryteriach opiera się zatrudnienie w urzędzie
gminy/miasta - czy znajomości są niezbędne czy ważne są przede wszystkim kwalifikacje?
Czy władze gminne prowadzą dialog z mieszkańcami tzn. informują o swoich działaniach,
zapraszają na spotkania w celu skonsultowania ważnych decyzji, zachęcają mieszkańców do
wspólnego działania na rzecz gminy? Co należałoby zmienić w funkcjonowaniu władz
gminnych?
c) ocena pozostałych aktorów życia lokalnego: czy mieszkańcy gminy interesują
się sprawami gminy? Jeśli tak, to w czym to zainteresowanie się wyraża, a jeśli nie, jakie są
powody braku zainteresowania? Czy są jakieś grupy lub organizacje krytycznie nastawione
do działań władz gminnych? Czy mieszkańcy gminy angażują się w działania na rzecz gminy
np. w rozwiązywanie problemów gminnych? Czy uważa Pan(i), że mieszkańcy gminy mają
wpływ na sytuację w gminie tzn. na decyzje podejmowane przez lokalnych polityków, na jej
gospodarkę, infrastrukturę i życie kulturalne? Jeśli taki wpływ istnieje to w jaki sposób jest
wywierany? Które z przedsiębiorstw w gminie ma największy wpływ na życie gminne? Z
czego wynika ten wpływ? Czy władze gminne współpracują z przedsiębiorcami? Jeśli taka
współpraca istnieje to na czym polega? Czy istnieje lokalna prasa (drukowana i on-line)? Jeśli
istnieje to kto jest jej wydawcą? Jeśli nie istnieje to z czego wynika brak takiej prasy? Jakie
tematy są podejmowane przez istniejącą prasę i czy są tematy, które należy podjąć, ale one się
w tej prasie nie pojawiają?
Zaprezentowane poniżej studia przypadku opierają się więc na danych jakościowych.
Zdajemy sobie sprawę, że dogłębna analiza funkcjonowania społeczności gminnych, która
pozwoliłaby na ich kompleksowy opis wymaga bogatego materiału faktograficznego i
rzeczywistego wniknięcia w świat wyobrażany mieszkańców każdej z gmin. Zdobycie
takiego materiału wymaga czasu i środków finansowych, którymi autorzy badań dysponowali
w bardzo ograniczonym zakresie. Wydaje się, że szczególnie w przypadku badania jakości
rządzenia na poziomie lokalnym znaczenia nabiera zaufanie ze strony potencjalnych
respondentów, od którego zależy zarówno dostęp do rozmówców, jak i jakość materiału
uzyskanego w trakcie wywiadu. Rzetelne zbadanie nieformalnych relacji, stanowiących
często ważny wymiar procesu rządzenia na poziomie lokalnym, wymaga czasu niezbędnego
do zdobycia zaufania wśród respondentów i ich rzeczywistych opinii na temat lokalnej
polityki. Należy więc mieć na względzie, że ograniczenia czasowe, kadrowe i finansowe
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pozwoliły nam na przedstawienie dość ogólnego obrazu każdej z gmin, a przeprowadzone
studia przypadku mają charakter eksploracyjny, który ma pozwolić na sformułowanie
wstępnych wniosków inspirujących do przyszłych, bardziej pogłębionych badań. Wnioski te
zostaną zaprezentowane w ostatniej części poświęconej konkluzjom.
1. Kolonowskie
Profil jakości rządzenia w gminie
Gmina Kolonowskie zajęła trzecią najwyższą pozycję w indeksie jakości rządzenia,
uzyskując 14,91 punktów31. Jest to jednocześnie gmina o wysokim wskaźniku frakcjonalizacji
etnicznej (0,55). Gmina zamieszkana jest przede wszystkim przez osoby deklarujące polską
(51 proc.) i niemiecką (43 proc.) identyfikację. Odsetek ludności śląskiej jest niewielki i
wynosi około 6 proc.
W subindeksie partycypacji gmina uzyskała 3,57 punktów (czwarta najwyższa
wartość spośród gmin objętych badaniem). Analizując poszczególne wskaźniki przekłada się
to na następujące charakterystyki. W gminie działa 18 organizacji pozarządowych, w tym
organizacje pożytku publicznego. Jest to pięć Ochotniczych Straży Pożarnych, cztery koła
DFK (Deutsche Freundschaftskreise), gminny chór i orkiestra, trzy kluby sportowe. Ponadto
w gminie funkcjonują stowarzyszenia o szerszym niż lokalny zasięgu działania. Są to
Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, zajmujące się pomocą osobom laryngektomowanym oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, prowadzące dom
opieki w Staniszczach Wielkich oraz firmę społeczną, w której zatrudniana jest młodzież
niepełnosprawna intelektualnie32. W ramach mechanizmu 1% gminne Oss otrzymały 8,7 tys.
zł (1,33 zł/mieszkańca). Odsetek liczby wyborców głosujących na komitety wyborcze
wyborców wyniósł 100 proc.: Kolonowskie jest jedną z dziewięciu gmin objętych badaniem,
w której komitety partyjne nie zgłaszały list wyborczych. Jednak, jak już zaznaczono w
rozdziale II, niski poziom upartyjnienia jest charakterystyczny dla małych gmin liczących nie
więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Liczba osób korzystających z gminnej biblioteki jest
stosunkowo niska (76 osób na 1 tys. mieszkańców; średnia dla wszystkich gmin
31 Spośród 60 gmin włączonych do prowadzonych badań tylko gminy Paczków i Głuchołazy miały wyższą
pozycję. Głuchołazy, jak zaznaczono wcześniej nie zostały wybrane do studium przypadku ze względu na dużą
populację.
32 Informacja pochodzi ze strony internetowej firmy: http://www.siedlisko.org.pl/firma_spoleczna.html (data
dostępu: 05.07.2019).
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uwzględnionych w badaniu to 128). Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z WOS i historii
to 58,4% i jest to czwarty najwyższy wynik w badaniu.
W wymiarze równości gmina uzyskała niską ocenę 1,69 punktu. Analizując
poszczególne wskaźniki subindeksu oznacza to, że wśród 15 radnych jest 9 kobiet (średnia
dla 60 gmin objętych badaniem wynosi 30%), a na cztery wyróżnione w badaniach
stanowiska kierownicze dwa z nich zajmują kobiety (skarbniczka oraz kierowniczka GOPS).
W gminie nie funkcjonuje ani rada młodzieżowa, ani rada seniorów. Stopień zagrożenia
ubóstwem jest umiarkowany i wynosi 0,59133 .
W wymiarze efektywności gmina osiągnęła 2,98 punktu, co jest drugim najlepszym
wynikiem w badaniu. Na wynik ten złożyły się wysokie wydatki inwestycyjne na 1
mieszkańca (336,04 PLN), średnie dochody własne gminy (1490,90 PLN na mieszkańca w
2015 roku) i stosunkowo wysokie wydatki bieżące na administrację publiczną na 1
mieszkańca (408,92 PLN w 2014 roku). Spośród wszystkich świadczeniobiorców pomocy
społecznej 41% było trwale od niej uzależnionych. Gmina zdobyła również 1 punkt za
stosowanie systemu zarządzania jakością, będąc jedną z trzech gmin objętych badaniami , w
której stosuje się taki system.
Pod względem rozliczalności gmina uzyskała 3,67 punktu. W gminie funkcjonuje
niezależna prasa lokalna: „Strzelec Opolski”, tygodnik powiatu strzeleckiego, wydawany w
nakładzie 6300 egzemplarzy34. Jedna z dziennikarek gazety jest przypisana do gminy
Kolonowskie. W gazecie, a także na portalu informacyjnym należącym do wydawnictwa
(strzelecopolski.pl) można znaleźć dużo informacji na temat spraw lokalnych gminy.
„Strzelec Opolski” wydawany jest przez niezależne od władz lokalnych Wydawnictwo
Silesiana. Oprócz wspomnianej gazety, w gminie wydawana jest również gazeta
„Colonnowska” (przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie), która pełni jednak głównie
funkcję informacyjną. Na stronie internetowej gminy znajduje się podstrona z pełną
dokumentacją z przeprowadzanych kontroli. Poziom rywalizacji wyborczej jest również
relatywnie wysoki: w 2014 roku o funkcję burmistrza ubiegało się 3 kandydatów. Jeżeli
chodzi o oświadczenia majątkowe, to do 2 czerwca 2017 roku opublikowano oświadczenia
wszystkich radnych oraz burmistrza. 4 radnych (na 15) posiada wyższe wykształcenie.

33 Stopień zagrożenia ubóstwem to wskaźnik przybierający wartość od 0 do 1, gdzie 1 oznacza najniższy
stopień zagrożenia ubóstwem, a 0 najwyższy. Więcej szczegółów na temat wskaźnika jest w aneksie.
34 Informacja pochodzi ze strony internetowej gazety: http://www.strzelecopolski.pl/strona/oferta-reklamowa
(data dostępu: 22.05.2019).
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W wymiarze otwartości gmina uzyskała 3 punkty. Gmina wywiązała się z obowiązku
udostępnienia informacji publicznej, terminowo odpowiadając na ankietę. W gminie
funkcjonuje uchwała regulująca konsultacje społeczne. Na stronie internetowej gminy
publikowane są protokoły z posiedzeń rady. Gmina nie udostępniła na swojej stronie
internetowej lub w BIP, w sposób łatwy do odnalezienia, rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Dodatkowo, w trakcie konsultacji przy
opracowywaniu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
żadna z organizacji nie złożyła uwag.
Charakterystyka geograficzno-demograficzna
Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną we wschodniej części
województwa opolskiego, w powiecie strzeleckim. Gmina składa się z czterech miejscowości:
Kolonowskie, Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok oraz dzielnicy Fosowskie
(administracyjnie część miasta Kolonowskie, z własną radą dzielnicy i przewodniczącym). W
gminie mieszka blisko 6 tys. osób, z czego 3380 w Kolonowskiem. W latach 1945-1950
siedzibą gminy była wieś Staniszcze Wielkie. Gmina charakteryzuje się niską gęstością
zaludnienia (71 os/km2), wynikającą z dużego udziału lasów w powierzchni gminy (75 proc.).
Zlokalizowana jest w północnej części powiatu strzeleckiego, blisko granicy woj. opolskiego
z woj. śląskim. Położenie gminy jest peryferyjne, zarówno w stosunku do stolicy
województwa (35 km, połączenie drogą wojewódzką oraz linią kolejową) jak i Strzelec
Opolskich – miasta powiatowego (23 km drogami lokalnymi). Gmina ma jednak inne atuty,
wynikające z jej położenia oraz historii rozwoju. Usytuowana jest w dolinie rzeki Mała
Panew, która jest wykorzystywana w celach turystycznych. Na terenach gminy rozwinął się
także, w XVIII i XIX wieku przemysł stalowy, z inicjatywy hrabiego Filipa Colonny,
właściciela tych ziem.
Charakterystyka gospodarcza gminy
Początek istnienia miejscowości Kolonowskie wiąże się z założeniem osiedla
hutniczego przez hrabiego Filipa Kolonnę w 1780 roku. Od początku swojego istnienia,
Kolonowskie było miejscem rozwoju przemysłu hutniczego, w pewnym momencie na terenie
obecnej gminy funkcjonowały dwa wielkie piece. W połowie XIX wieku przez Kolonowskie
poprowadzono linię kolejową. Na początku XX wieku uruchomiono fabrykę kartonów,
działającą do dziś (obecnie Packprofil sp. z o.o.). Największym przedsiębiorstwem w gminie
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jest fabryka spółki Izostal (zabezpieczenia antykorozyjne rur stalowych), która przeniosła
tutaj działalność z sąsiedniej gminy Zawadzkie w 2009 roku. Było to ważne wydarzenie dla
lokalnego życia gospodarczego. Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście małych i średnich
przedsiębiorstw z przemysłu stalowego, drzewnego, papierniczego i usług transportowych.
Ponadto wielu mieszkańców gminy świadczy usługi turystyczne (wynajem kajaków i
rowerów, organizacja spływów, agroturystyka, usługi noclegowe i organizacja imprez
okolicznościowych). Ogółem w gminie zarejestrowanych jest około 190 podmiotów
gospodarczych35. Gmina charakteryzuje się bardzo niskim poziomem bezrobocia, a duży
odsetek mieszkańców – w porównaniu do gmin ościennych – pracuje zawodowo na terenie
gminy, nie musząc poświęcać czasu oraz zasobów finansowych na dojazdy do pracy (wywiad
z A). W 2016 roku udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił
3,2%36. Gmina Kolonowskie jest najsłabiej rozwiniętą w sektorze rolnictwa gminą
województwa. Wpływa na to zarówno niski odsetek użytków rolnych (21,4 proc.) jak i niska
jakość gleb.
Warto nadmienić, iż w latach 90. gminę Kolonowskie oraz gminy sąsiednie –
Ozimek i Zawadzkie – dotknął upadek lokalnego przemysłu stalowego i związany z nim
gwałtowny wzrost bezrobocia oraz spadek znaczenia towarowego węzła kolejowego
Fosowskie37. Rozwój usług turystycznych stał się pomysłem na wyjście z problemów
ekonomicznych miejscowej ludności, jak się okazuje z perspektywy czasu – skutecznym.
Obecnie wielu mieszkańców gminy świadczy usługi turystyczne (wynajem kajaków i
rowerów, organizacja spływów, agroturystyka, usługi noclegowe i organizacja imprez
okolicznościowych). Gmina aktywnie korzysta także z funduszy europejskich oraz
krajowych, realizując projekty z obszaru turystyki, edukacji czy infrastrukturalne Posiada też
szeroką sieć kontaktów z miastami partnerskimi w Niemczech, Słowacji, Austrii i w
Czechach. Kolonowskie jest jedyną polską gminą, która przystąpiła do Sojuszu
Klimatycznego (w 2006 roku)38.
35
Strategia
Rozwoju
Gminy
Kolonowskie
na
lata
2016-2022;
http://www.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/22828/uchwala-nr-xv10716-w-sprawie-przyjecia-strategiirozwoju-gminy-kolonowskie.pdf (data dostępu: 27.05.2019).
36 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/strzelecki/gmina_Kolonowskie.pdf
(data dostępu: 05.06.2019).
37 Wywiad w Radio Opole z Józefem Kotysiem z dnia 20.08.2018 r.: https://www.youtube.com/watch?
v=gl2cDv4ZnaE (data dostępu: 20.06.2019).
38 http://kolonowskie.pl/6911/9427/wolfsgraben.html (data dostępu: 27.05.2019). Sojusz Klimatyczny to
porozumienie ponad 1700 miast i gmin z 26 krajów europejskich, którego celem jest działanie na rzecz klimatu
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Specyficzne cechy dotycząc wymiaru materialnego gminy oraz symboliczno-tożsamościowego
Za specyficzne cechy gminy Kolonowskie, obecne w świadomości mieszkańców,
należy uznać wielokulturową tożsamość mieszkańców gminy, oraz walory przyrodnicze i
turystyczne. Historia osadnictwa w gminie nie jest długa. Najstarszymi miejscowościami w
gminie są Staniszcze Wielkie, które funkcjonowały w średniowieczu jako niewielka osada
łowiecka Piastów górnośląskich39. Rozwój osadnictwa na terenie gminy związany jest z
kolonizacją fryderycjańską: osadnictwem Niemców na terenie Śląska w drugiej połowie
XVIII wieku. Wówczas hrabia Filip Colonna – ówczesny właściciel tych ziem – utworzył
osady Spórok, Kolonowskie i Fosowskie (obecnie dzielnica Kolonowskiego), rozwijając
przemysł hutniczy. W całej dolinie rzeki Mała Panew utworzono wówczas 60 nowych kolonii.
Wspólne zamieszkiwanie ludności śląskiej i niemieckiej oraz przemysłowy charakter
struktury osadniczej definiowały tożsamość lokalnej wspólnoty w XIX wieku (por. Rajman
2003). Niektóre z osad już nie istnieją, ale ich pozostałości są obecne w topografii regionu
(jak np. dawna osada i huta Regolowiec nad rzeką Bziniczką, obecnie miejsce biwakowe
Nadleśnictwa Zawadzkie z zachowanymi śladami dawnych budynków oraz tablicami
informacyjnymi). O tym, że tradycja wielokulturowości jest ważna dla gminy świadczy jej
misja, zapisana w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022: „Rozwój gospodarczy i usług
ukierunkowany na podniesienie standardu życia w gminie z zachowaniem stanu środowiska
naturalnego i wielokulturowego charakteru społeczności lokalnej”40. Z wielokulturowością
ściśle związana jest aktywność kulturalna, społeczna i polityczna mieszkańców i włodarzy
gminy. Na terenie gminy działają cztery koła Deutsche Freundschaftskreise (DFK) W trzech
kościołach w gminie odprawiane są niedzielne msze w języku niemieckim. W ramach
projektu transgranicznego, realizowanego przez gminę Kolonowskie wspólnie z czeskim
mikroregionem Hranicko, na terenie gminy postawiono tablice informacyjne przy wszystkich
lokalnych miejscach pamięci (krzyże i figurki przydrożne, kaplice, rzeźby, zabytki
architektury) w czterech językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Gminne
placówki oświatowe korzystają z dodatkowej subwencji oświatowej, przeznaczonej na
nauczanie jęz. niemieckiego: w roku szkolnym 2016/2017 była to kwota 1,086 mln złotych 41.
Gmina realizuje też relatywnie dużo (w porównaniu do innych gmin oraz biorąc pod uwagę
(http://www.climatealliance.org/about-us.html (data dostępu: 27.05.2019).
39http://kolonowskie.pl/2891/9400/staniszcze-wielkie.html (data dostępu: 28.05.2019).
40 Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie...
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jej wielkość i zasoby) projektów z partnerami zagranicznymi. W ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-CZ, realizowanych było lub jest pięć
projektów wspólnie z czeską gminą Belotin i czeskim mikroregionem Hranicko42.
Drugim ważnym elementem lokalnej tożsamości wspólnoty jest świadomość
potencjału turystycznego i związana z nią dbałość o środowisko. Jak wyżej wspomniano,
gmina Kolonowskie jako jedyna gmina w Polsce dołączyła do Sojuszu Klimatycznego.
Przynależność do tego ruchu związana jest z partnerstwem z austriacką gminą Wolfsgraben –
również należącą do sojuszu. Z inicjatywy byłego mieszkańca Kolonowskiego tego samego
dnia (20 czerwca 2006 roku) gmina podpisała umowę partnerską z Wolfsgraben oraz wstąpiła
do Ruchu Klimatycznego43. W ramach wstąpienia do sojuszu włodarze gminy zobowiązali się
do wdrażania postanowień protokołu z Kyoto.
Waga ochrony środowiska jest również zaznaczona w strategii rozwoju gminy. Jest
drugim najważniejszym celem strategicznym gminy, a realizowany ma być m.in. poprzez
wdrażanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, usuwanie wyrobów azbestowych, działania
edukacyjne, likwidację dzikich wysypisk i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni
ścieków44. Wyższa od przeciętnej kultura ekologiczna lokalnej wspólnoty jest także
zauważalna w innych projektach. W ostatnich latach spore nakłady inwestycyjne związane są
z przyłączaniem kolejnych miejscowości gminy do sieci gazowej, co pozwoli na obniżenie
odsetka domów ogrzewanych węglem. Ponadto różnego rodzaju inicjatywy mają zwrócić
uwagę na walory przyrodnicze i ochronę środowiska. Jednym z przykładów jest toaleta
kompostująca przy Ptasim Stawku w Spóroku, którą uruchomiono w maju 2018 r. Toaleta jest
jednym z elementów tzw. „Eko-przystanku”: miejsca wypoczynku w lesie nieopodal wsi,
gdzie oprócz infrastruktury turystycznej znajduje się centrum edukacji przyrodniczej (wywiad
z B). Eko-przystanek został nagrodzony w 2018 roku pierwszym miejscem w regionalnym
konkursie Piękna Wieś Opolska45.
41 Informacje o wysokości środków przeznaczonych dla poszczególnych samorządów na oświatę mniejszości
narodowych i etnicznych oraz na nauczanie języka regionalnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
w roku 2017. Pobrano 28.05.2019, z: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/oswiata/informacjedotyczace-o/rok-szkolny-20162017/10697,Informacje-o-wysokosci-srodkow-przeznaczonych-dlaposzczegolnych-samorzadow-na-o.html
42
http://kolonowskie.pl/2927/9368/program-operacyjny-wspolpracy-transgranicznej-rcz-rp-2007-2013.html
(data dostępu: 28.05.2019).
43 http://kolonowskie.pl/2938/miasta-partnerskie.html (data dostępu: 31.05.2019).
44 Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie… s. 9.
99

Dbałość o przyrodę jest w gminie związana z nakładami na rozwój infrastruktury
turystycznej. Gmina Kolonowskie była jedną z pierwszych gmin w województwie, która
rozpoczęła wytyczanie rekreacyjnych szlaków rowerowych. Działania te zainicjował już w
2001 roku ówczesny burmistrz Kolonowskiego46. Wówczas z inicjatywy rady gminy
Kolonowskie, siedem gmin regionu podpisało porozumienie o wspólnym wytyczeniu sieci
dróg rowerowych (Stecki 2001). Obecnie przez teren gminy przebiega kilka regionalnych
szlaków rowerowych. Wytyczony jest także szlak wokół gminy Kolonowskie. W gminie
znajdują się też trzy wypożyczalnie rowerów.
Drugim, jeszcze ważniejszym z punktu widzenia potencjału rozwoju turystyki
działaniem, jest zagospodarowanie rzeki Mała Panew dla celów turystyki kajakowej.
Działalność ta rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy pierwsze gospodarstwo agroturystyczne
kupiło kajaki (wywiad z C). Obecnie wynajmem kajaków oraz organizowaniem spływów
zajmuje się co najmniej osiem mikroprzedsiębiorstw. Na terenie gminy zbudowano też kilka
przystani kajakowych oraz przygotowano propozycje różnej długości tras spływu. Łącznie
wszystkie firmy świadczące usługi spływów kajakowych w gminie dysponują 614 kajakami.
Gmina wspiera działalność przedsiębiorców, m.in. poprzez udział w targach turystycznych,
organizację ruchu kajaków po rzece, zapewnienie sanitariatów i koszy na śmieci na
przystaniach kajakowych, modernizację i rozbudowę dróg i parkingów w rejonie przystani,
wydawanie map turystycznych47.
Charakterystyka życia politycznego
Charakterystyczną cechą życia politycznego gminy jest długotrwała dominacja
mniejszości niemieckiej, której jednak towarzyszy stopniowy rozwój efektywnej konkurencji
politycznej ze strony niepartyjnych komitetów wyborczych. Już w latach 1990-1994, a więc
pierwszej kadencji władzy samorządowej wybranej w wolnych wyborach,

burmistrzem

gminy został jeden z regionalnych liderów mniejszości niemieckiej. Następnie ten sam
45 http://www.odnowawsi.eu/docs/14_informacja_o_laureatac2.pdf (pobrano: 06.07.2019).
46 Zob. debata przedwyborcza kandydatów na burmistrza w wyborach z roku 2018 w Radiu Opole:
https://www.youtube.com/watch?v=qU8GXii9DGs (data dostępu: 02.06.2019). Jak wspominał w jednym z
wywiadów ówczesny burmistrz, pomysł na rozwój usług turystycznych w Kolonowskiem wziął się z obserwacji
sposobów spędzania wolnego czasu przez mieszkańców partnerskiej gminy Gehrden w Niemczech. Jest to
ciekawy przykład efektywności międzynarodowego partnerstwa miast i gmin. Zob. wywiad z burmistrzem
gminy Kolonowskie: Poglądy i Osądy, Radio Opole ,20.08.2018 r.: https://www.youtube.com/watch?
v=gl2cDv4ZnaE (data dostępu: 20.06.2019).
47 Wywiad z wiceburmistrzem w Radio Doxa 26.07.2019 r.
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polityk sprawował funkcję burmistrza w latach 1998-2006, by oddać władzę kolejnemu
przedstawicielowi mniejszości niemieckiej, który sprawuje funkcję burmistrza już czwartą
kadencję (2018-2024). Mamy więc do czynienia z, charakterystycznym dla małych gmin,
zjawiskiem wielokrotnego sprawowania kadencji przez tego samego burmistrza (Bartnicki
2015: 67)48. Należy zaznaczyć, że byli oni wybierani z wyraźnym poparciem większości
mieszkańców, już w pierwszej turze wyborów (w 2010 roku urzędujący burmistrz nie miał
kontrkandydata a wybory niekonkurencyjne wygrał z poparciem 76 proc głosów „za”).
Sytuacja ta zmieniła się wraz z pojawieniem się większej liczby kandydatów na burmistrza
oraz wystawieniem w 2014 r. kontrkandydata przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza
Gmina Kolonowskie. Wobec tego w 2014 roku konieczna była druga tura wyborów, w której
urzędujący burmistrz uzyskał 55 proc. głosów. W kolejnych wyborach – które nie są co
prawda przedmiotem naszej analizy, ale pokazują pewien trend – burmistrz z mniejszości
niemieckiej przegrał pierwszą turę, ale ponieważ jego kontrkandydat z KWW Nasza Gmina
Kolonowskie nie uzyskał wymaganych 50% głosów (zdobył 49,95) odbyła się druga tura. W
drugiej turze mieszkańcy poparli jednak dotychczasowego burmistrza choć niewielką
przewagą głosów (51,1 do 48,9 proc.)49.
Tab. 16: Struktura rady gminy Kolonowskie w kadencjach 2002-2018
Nazwa komitetu wyborczego

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

KWW Porozumienie i Dialog

3

-

5

1

KW Mniejszość Niemiecka

12

10

10

6

KWW Bezpieczna Gmina

-

5

-

-

KWW Nasza Gmina Kolonowskie

-

-

-

8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Jak można zauważyć w tabeli 16 również rada miejska zdominowana była przez
radnych Mniejszości Niemieckiej. W latach 2002-2010 w radzie miejskiej dominowały dwa
komitety: Porozumienie i Dialog oraz Mniejszość Niemiecka (rejestrowana, bądź jako KW
Mniejszość Niemiecka bądź jako KW Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Na
Śląsku Opolskim). Pewnym wyjątkiem były wybory 2006 roku, w których KWW
48 To zjawisko dotyczy przede wszystkim małych gmin wiejskich, gdzie po wyborach z 2014 roku na 1569
takich gmin 32 % miało wójtów rządzących od 2002 roku (taki sam odsetek stanowili wójtowie, którzy nie
rządzili w poprzedniej kadencji). W przypadku gmin miejsko-wiejskich 21% miało burmistrzów rządzących
nieprzerwanie od 2002 roku (Bartnicki 2015: 67).
49 Wszystkie dane przywoływane w tym akapicie za serwisem Państwowej Komisji Wyborczej:
www.pkw.gov.pl.
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Porozumienie i Dialog nie zarejestrowało listy, a mandaty zdobyli wówczas kandydaci KW
Mniejszość Niemiecka oraz KWW Bezpieczna Gmina. Należy jednak zaznaczyć, że radni,
którzy we wcześniejszych i późniejszych kadencjach reprezentowali Porozumienie i Dialog,
w 2006 roku kandydowali z list Bezpiecznej Gminy, oraz dwóch Komitetów Wyborczych,
które pojawiły się tylko w 2006 roku: Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Autonomii Śląska.
Wystawienie jednego kandydata PiS w wyborach do rady miejskiej w 2006 roku, który
ostatecznie nie zdobył mandatu, jest jedynym akcentem partyjnym w najnowszej historii
samorządu lokalnego w Kolonowskiem. Struktury partyjne w gminie są słabe i partie
polityczne mogą liczyć na poparcie tylko w wyborach wyższego szczebla (wywiad z A).
W wyborach wyższego szczebla poparcie uzyskują politycy Mniejszości Niemieckiej
oraz Platformy Obywatelskiej. W ostatnich latach największe poparcie w gminie uzyskiwali:
- w wyborach do rady powiatu 2014 r: Platforma Obywatelska oraz Mniejszość
Niemiecka;
- w wyborach do sejmiku 2014 r: Mniejszość Niemiecka;
- w wyborach do Sejmu w 2015 r: Platforma Obywatelska i Mniejszość Niemiecka.
Platforma Obywatelska jest więc ugrupowaniem, które cieszy się wysokim
poparciem w gminie, jednak na poziomie lokalnym partia ta nigdy nie organizowała w gminie
swojego komitetu. Fenomen poparcia dla Platformy wyjaśnia się nieco po analizie
personalnej głosów, oddanych na kandydatów PO w gminie. Otóż jeżeli chodzi o wybory do
rady powiatu w 2014 r., na 852 głosy otrzymane w gminie przez kandydatów PO, aż 761
głosów zdobył członek zarządu powiatu strzeleckiego (mieszkaniec gminy Kolonowskie) .
Podobnie, w 2015 roku na 611 głosów zdobytych przez PO w wyborach do Sejmu, ten sam
kandydat uzyskał 514 głosów. Jest to więc bardziej fenomen silnego lidera niż siły
ugrupowania jako takiego. W latach 2014-2018 był on członkiem Zarządu Powiatu
Strzeleckiego, a w 2018 roku kontrkandydatem urzędującego burmistrza w wyborach
samorządowych. W Platformie Obywatelskiej od 2017 roku jest członkiem Zarządu Regionu
Opolskiego PO (Janowski 2017). Jest też członkiem popularnego w regionie duetu
muzycznego komponującego i wykonującego tzw. śląskie szlagiery50.

50 Zob. http://www.januszzylka.pl/ (data dostępu: 05.06.2019).
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Warto odnotować niskie poparcie w gminie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego,
tradycyjnie silnego ugrupowania w małych gminach. Dostrzegamy dwa powody takiego stanu
rzeczy. Po pierwsze, w gminach o wysokim odsetku Niemców lub Ślązaków miejsce PSL
zajmuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Jest to
organizacja pozarządowa będąca główną siłą animującą życie społeczno-polityczne
mniejszości niemieckiej, która wystawia również kandydatów w wyborach różnych szczebli
(zazwyczaj jako Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka)51. Po drugie, gmina Kolonowskie
nie jest gminą rolniczą. Wysoki odsetek – jak na małą miejsko-wiejską gminę – ludności
pracującej w przemyśle i usługach pozarolniczych kształtuje w pewnym stopniu profil
wyborczy wspólnoty.
Jak już wspomniano, w 2014 roku w gminie pojawiła się nowa inicjatywa wyborcza
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Kolonowskie. Komitet utworzono jako
alternatywę dla rządzącej od wielu lat w gminie Mniejszości Niemieckiej. Należy zauważyć
iż wśród części mieszkańców gminy – o czym świadczą np. krytyczne wobec Mniejszości
Niemieckiej i burmistrza komentarze do artykułów w „Strzelcu Opolskim” – pojawiło się
przeświadczenie iż wieloletnie rządy mniejszości nie są korzystne dla gminy, ich
beneficjentami jest natomiast pewna grupa osób, związana z mniejszością. W trakcie
kampanii jak i kadencji 2014-2018 roku pojawiały się anonimowe zarzuty dotyczące
funkcjonowania w gminie „mafii mniejszościowej” (lub „mafii kolonowskiej”), a więc
układu, w którym z zasobów publicznych korzystają w pierwszej kolejności członkowie
Mniejszości Niemieckiej52. Burmistrzowi zarzucano brak kompetencji („talentu, wiedzy i
fachowości poza tym, że się jest z MN Burmistrz nie ma!”) 53. Kampania kandydatów na
stanowisko burmistrza (w 2014 roku w Kolonowskiem konieczna była druga tura) zawierała
również elementy kampanii negatywnej (np. rozsiewane plotki o kontrkandydacie), a sami
pretendenci ocenili ją jako ostrą54. Najostrzejszym incydentem było rozwieszenie klepsydr
wyborczych, zawiadamiających, w konwencji nekrologu o „odejściu w polityczny niebyt”
51 Na temat roli i siły TSKN jako głównej platformy partycypacji politycznej mniejszości niemieckiej w
samorządzie terytorialnym zob. Mazurkiewicz 2017a. Zagadnienie TSKN pojawia się również w kolejnym
studium przypadku.
52 Zob. np. komentarze czytelników pod jednym z artykułów w „Strzelcu
http://www.strzelecopolski.pl/artykul/o-wlos-od-zwyciestwa (data dostępu: 04.05.2019).

Opolskim”:

53 Zob. komentarz do artykułu w „Strzelcu Opolskim”: http://www.strzelecopolski.pl/artykul/trzeba-sprzedacprzystan#comments (data dostępu: 04.07.2019).
54 http://www.strzelecopolski.pl/artykul/mamy-burmistrza (data dostępu: 05.05.2019).
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urzędującego burmistrza, Mimo reakcji ze strony wojewódzkiej delegatury PKW oraz
zgłoszenia sprawy policji, nie udało się ustalić, kto był inicjatorem tej formy negatywnej
kampanii (tam 2014).
KWW Nasza Gmina Kolonowskie już w pierwszych wyborach, w których starał się
o mandaty radnych, uzyskał większość w radzie miejskiej zdobywając 8 mandatów (zob.
tabela 16)55, a kandydat na burmistrza tegoż komitetu stał się realnym zagrożeniem dla od lat
urzędującego burmistrza MN przegrywając dopiero w drugiej turze z kapitałem politycznym
45% głosów. Jak wynika z oświadczeń majątkowych radnych należących do ugrupowania
Nasza Gmina Kolonowskie, są to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub
pracujące na etatach w sektorze prywatnym. Nie są więc jako radni „zależni” od burmistrza,
poprzez uczestnictwo w lokalnym systemie instytucji gminnych, w którym można by
wykorzystywać zasoby publiczne do budowania swojej pozycji politycznej. Mimo to – na co
wskazuje np. analiza protokołów z posiedzeń rady miejskiej – model współpracy między
burmistrzem a radą jest koncyliacyjny. Ze względu na fakt, że ugrupowanie burmistrza nie ma
większości w radzie miasta lokalny reżim polityczny w gminie można zakwalifikować jako
model silnego burmistrza z silną kontrolą rady (Swianiewicz i Klimska 2003: 23). Strategia
stosowana przez ugrupowanie większościowe (Nasza Gmina Kolonowskie) jest strategią
współpracy, nie rywalizacji. Projekty uchwał wnoszone przez burmistrza nie są torpedowane,
przeciwnie, zdecydowana większość przegłosowywana jest jednogłośnie (95,4 proc. uchwał,
nad którymi pracowano w 2016 roku przyjęto jednogłośnie, tylko jedną odrzucono). Z drugiej
strony burmistrz – spełniając ideę służebności i odpowiedzialności wobec społeczności
lokalnej – traktuje radę jako istotny podmiot polityczny, co przejawia się m.in. w
podejmowaniu interwencji w sprawach zgłaszanych przez radnych oraz realizowaniu uchwał
podjętych z inicjatywy rady. Radni reprezentujący ugrupowanie burmistrza są aktywniejsi w
radzie miejskiej od radnych ugrupowania większościowego (biorąc pod uwagę średnią liczbę
pytań i wniosków na radnego). Podczas ośmiu sesji z 2016 roku, poddanych analizie, padło
139 pytań lub interpelacji, w tym 133 zadali radni (pozostałe – sołtysi). Każdy z radnych był
aktywny co najmniej raz w ciągu roku a ośmioro radnych brało aktywny udział w obradach,
zadając pytania lub zgłaszając interpelacje kilkunastokrotnie.

55 W wyborach z 2018 roku KWW Nasza Gmina Kolonowskie powiększył stan posiadania do 11 mandatów
radnych, kosztem KWW Mniejszość Niemiecka, który w kadencji 2018-2022 dysponuje 4 mandatami.
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Wyżej opisane tendencje pokazują, że pomimo obiektywnych sukcesów włodarzy
gminy znajdujących odzwierciedlenie zarówno w naszym indeksie jakości rządzenia jak i w
ogólnopolskich rankingach56, w gminie pojawiała się potrzeba alternatywy politycznej, która
uzyskała poparcie społeczne. Podczas przeprowadzonej analizy nie stwierdzono również
istnienia w gminie głębokiego konfliktu społecznego lub politycznego, pomimo wyłonienia
się efektywnej konkurencji w postaci KWW Nasza Gmina Kolonowskie.
Zwarty charakter sieci osadniczej oraz mała liczba sołectw sprawia, że gmina jest
dobrze zintegrowana, nie pojawiają się konflikty między wsiami, nie mamy też do czynienia z
zamykaniem się lokalnych społeczności. Tematy, które wywoływały dyskusję i kontrowersje
w czasie kadencji 2014-2018, dotyczyły spraw „przyziemnych”, takich jak kolejność
modernizacji dróg lokalnych czy działalność spółki wodno-kanalizacyjnej. Ciekawym
przykładem jest dyskusja dotycząca remontu ulicy Szkolnej, która pojawiła się podczas
kampanii wyborczej. Kontrkandydat urzędującego burmistrza zauważał, że jest to jedna z
najważniejszych ulic w mieście Kolonowskie i powinna być dawno zmodernizowana.
Burmistrz odpierał zarzuty, stwierdzając, że ponieważ mieszka przy ul. Szkolnej, nie chciał
być posądzony o wykorzystywanie władzy dla prywatnych celów57.
Próba wyjaśnienia profilu jakości rządzenia
W naszej ocenie, za wysoką jakość rządzenia w gminie odpowiada kilka czynników,
spośród których za najistotniejsze uważamy przemysłowo-turystyczny charakter gospodarki
gminnej, wysoki poziom kapitału społecznego lokalnych liderów oraz zakorzenienie
społeczności lokalnej.
Współczesny rozwój gospodarki w gminie Kolonowskie wynika z historycznych
uwarunkowań. Gmina nie ma tradycji rolniczych, od XVIII wieku, a więc początku
intensywnego osadnictwa na terenie gminy, miała charakter przemysłowy. Miejscowa ludność
pracowała przede wszystkim w przemyśle hutniczym oraz drzewnym. Wysoki stopień
lesistości nie pozwolił na rozwój rolnictwa na szeroką skalę. Z drugiej strony specyfika
56 Np. w rankingu przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą”, Kolonowskie zajęły w 2018 roku 51 miejsce
spośród 857 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce oraz trzecie miejsce w tej samej kategorii w
województwie opolskim (za Brzegiem i Grodkowem). Źródło: https://rankingsamorzadow.rp.pl/wyniki#result
(data dostępu: 08.04.2019).
57 Zob. debata przedwyborcza z udziałem kandydatów na burmistrza: Loża Radiowa, Radio Opole, 24.10.2018
https://www.youtube.com/watch?v=qU8GXii9DGs (data dostępu: 02.06.2019).
105

aktywności zawodowej ludności miała tez swoje odzwierciedlenie w sieci osadniczej, która
jest zwarta i przypomina miejscami osiedla robotnicze. Ma to swoje pozytywne konsekwencje
w jakości rządzenia. Np. zwarta zabudowa pozwoliła na skanalizowanie ponad 98 proc.
domostw w gminie (wywiad z A)58. Układ przestrzenny jest też czynnikiem zapewniającym
integrację społeczną na poziomie gminnym poszczególnych sołectw. Poszczególne
miejscowości zlokalizowane są obok siebie, naturalnie przechodząc jedna w drugą. Jedynym
sołectwem, które jest zlokalizowane w wyraźnym oddaleniu od pozostałych jest Spórok,
położony 3 km na południowy zachód od Staniszcz Małych. Jak na swoją specyfikę gmina
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem urbanizacji (0,56), który w naszym badaniu
silnie koreluje pozytywnie z jakością rządzenia (zob rozdz. 4). Status miasta oraz rozwój
turystyki w gminie powodują, iż duży odsetek powierzchni gminy to przestrzenie publiczne,
w których dochodzi do częstych spotkań mieszkańców, jak również spotkań z osobami
odwiedzającymi gminę. Są to np. przystanie kajakowe nad Małą Panwią, gospodarstwa
agroturystyczne, pensjonaty i restauracje, przestrzenie publiczne należące do gminy (szkoły,
przedszkola, świetlice, boiska sportowe, sala widowiskowa, place, urząd, muzeum, itd.).
Z brakiem rolniczych tradycji w gminie związane jest też nieutrwalenie się
agrocentrycznego modelu życia i systemu wartości. Według socjologów i etnografów, w
modelu tym nadrzędną wartością jest ziemia i gospodarstwo, a życie rodziny jest
podporządkowane jego potrzebom, zgodnie z rytmem pór dnia i roku. Rodzina jest w tym
modelu tanią siłą roboczą a życie społeczne koncentruje się na wspólnej, sąsiedzkiej bądź
rodzinnej pomocy przy pracach rolniczych w obrębie wsi oraz zagospodarowaniu stylu
spędzania czasu wolnego przez kościół i zwyczaje religijne (por. Drozd-Piasecka 1988;
Halamska 2013). Wobec tego zakładamy, że w takich warunkach partykularyzmy
charakterystyczne dla tzw. amoralnego familizmu będą odgrywały mniejsze znaczenie, a wraz
z tym jest większe prawdopodobieństwo wyłonienia się pomostowego kapitału społecznego.
Duży udział usług turystycznych w gospodarce gminy ma również taką
konsekwencję, iż często dochodzi do spotkań ludności miejscowej (właściciele wypożyczalni
kajaków, gospodarstw agroturystycznych, restauracji) z mieszkańcami innych gmin regionu,
korzystających z oferty turystycznej. Podczas takich spotkań dochodzi do rozmów, dzielenia
się doświadczeniami, wymiany uwag i dobrych praktyk czy budowania trwalszych więzi
58 Według Banku Danych Lokalnych GUS odsetek osób korzystających w gminie Kolonowskie z kanalizacji
wyniósł w 2017 roku 86 proc., co i tak jest bardzo wysokim wskaźnikiem, biorąc pod uwagę iż średnia dla
powiatu strzeleckiego wynosi 77 proc., a dla woj. opolskiego 73 proc.
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międzyludzkich. Z drugiej strony mieszkańcy gminy, pracujący w sektorze turystycznym
wyjeżdżają do większych ośrodków w celach promocyjnych (np. targi turystyczne w Opolu,
wizyty w gminach partnerskich), przyjeżdżając z nowymi pomysłami, dotyczącymi poprawy
jakości życia. W gminie o takiej charakterystyce mobilność mieszkańców jest większa niż w
gminie typowo rolniczej.
Drugim ważnym czynnikiem jest naszym zdaniem wysoki poziom kapitału
społecznego lokalnych liderów. Z gminy pochodzą i mieszkają w niej m.in. wicestarosta
powiatu strzeleckiego oraz były wicemarszałek województwa opolskiego. Obaj wpływają na
lokalne życie kulturalne i polityczne. Wicestarosta (wcześniej członek zarządu powiatu) był
w 2018 roku kandydatem komitetu Nasza Gmina Kolonowskie na burmistrza, jest też
aktywnym działaczem regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Z kolei były
wicemarszałek obecnie pełni funkcję dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury w
Kolonowskiem. Jest też jednym z liderów TSKN w województwie. Działalność obu
polityków wykracza poza lokalną sferę polityki, obaj w ciągu lat zbudowali też silny kapitał
społeczno-polityczny , który może być jednym z „aktywów” gminnej polityki. Mowa tu m.in.
o takich atutach jak praktyczna wiedza o sposobach działania urzędów szczebla powiatowego
i wojewódzkiego, ogłaszanych konkursach, naborach, programach regionalnych i krajowych,
itd. oraz znajomość osób operujących w tym obszarze. Przywołane osoby to najbardziej
wyraziste przykłady, należy jednak dodać iż z gminą – z przyczyn prywatnych bądź
zawodowych – związane jest kilka innych osób, które można by zaliczyć do osób
dysponujących wysokim poziomem indywidualnego kapitału społecznego o charakterze
łączącym (bridging) oraz o charakterze powiązań (linking)59.
Zauważmy też, że w gminie naturalnym zjawiskiem jest wstępowanie do różnego
rodzaju zrzeszeń i organizacji, dzięki którym można podnieść jakość dostarczanych usług
publicznych. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej są częściowo realizowane w ramach
związku gmin Czysty Region. Transport publiczny jest z kolei organizowany w ramach
związku Jedź z nami60. W ocenie kierownictwa gminy współpraca w ramach takich
59 Łączący kapitał społeczny odnosi się do relacji pomiędzy ludźmi należącymi do różnych grup i kategorii
społecznych (np. relacji z ludźmi w innym wieku, innej rasy, o odmiennym statusie ekonomicznym, itp.). Kapitał
społeczny o charakterze powiązań odnosi się do więzi, jakie jednostki tworzą z instytucjami oraz innymi
jednostkami, z którymi pozostają w dowolnym typie relacji władzy (np. instytucjami zapewniającymi dostęp do
zasobów publicznych, pracodawcami, politykami, prawnikami, bankierami, itp.). Por. Woolcock 2001; Szreter i
Woolcock 2004.
60 Związek Międzygminny Czysty Region powstał w 2008 roku i zajmuje się gospodarką odpadami. W jego
skład wchodzi jedenaście gmin powiatów: strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego. Związek
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organizacji jest korzystna dla gminy, a te gminy, które realizują zadania samodzielnie,
borykają się z problemami. Decyzja o podjęciu współpracy ze związkiem międzygminnym
była m.in. efektem obserwacji rozwiązań funkcjonujących w gminach partnerskich w
Niemczech (wywiad z A). Korzystanie z dobrych wzorców zaobserwowanych w gminach
partnerskich pojawia się zresztą często w wypowiedziach lokalnych liderów (również w
kontekście utworzenia sieci ścieżek rowerowych czy rozwoju turystyki kajakowej), wydaje
nam się, że jest kolejnym dowodem na pozytywne wykorzystanie posiadanego kapitału
społecznego. Z kolei przykładem dobrze funkcjonującego kapitału społecznego o charakterze
spajającym może być poradzenie sobie z powodzią w 2010 roku. Mimo iż gmina – do
radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi – dysponuje wyłącznie siecią ochotniczych
straży pożarnych poradzono sobie wówczas z powodzią na tyle dobrze, że nie było potrzebne
wsparcie z zewnątrz, a gminne jednostki OSP pomagały w usuwaniu skutków powodzi w
gminach ościennych (wywiad z A).
Ostatnim czynnikiem, na który naszym zdaniem warto zwrócić uwagę, jest
zakorzenienie mieszkańców gminy w lokalnej wspólnocie i zachowanie ciągłości lokalnych
instytucji społecznych. W porównaniu do wielu innych gmin województwa, gmina
Kolonowskie w małym stopniu ucierpiała w wyniku wojen światowych. Powojenne
przesiedlenia dotknęły stosunkowo małą część społeczności. Również skala osiedleń
repatriantów nie była znaczna. Przedwojenne przedsiębiorstwa, jak nasycalnia drewna i
fabryka kartonów nie zostały zniszczone i po wojnie wznowiły pracę, kontynuując lokalną
strukturę przemysłu i zatrudnienia. Do przedwojennej historii odwołują się obecni właściciele
przedsiębiorstw: Packprofil (produkcja kartonów), Kopgard (impregnacja drewna).
Lokalna pamięć zbiorowa pielęgnowana jest nie tylko przez przedsiębiorców. W
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udokumentowano oraz opatrzono szczegółowymi informacjami w czterech językach
(polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) wszystkie lokalne miejsca pamięci. Miejsc
takich jest na terenie gminy kilkadziesiąt. Informacją opatrzone zostały zarówno zabytki
architektury, jak i krzyże i kapliczki przydrożne. Często informacja odwołuje się do „oralnej
pamięci” lokalnej społeczności. Np. jeden z krzyży postawionych w lesie stoi tam jako
Celowy Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” realizuje zadania z zakresu drogowego transportu publicznego. W
jego skład wchodzi powiat strzelecki oraz wszystkie siedem gmin leżących na terenie powiatu strzeleckiego.
Związki międzygminne działają na zasadzie powierzenia im przez gminy realizacji zadań publicznych. Jest to
rozwiązanie, dzięki któremu małe gminy mogą efektywniej realizować niektóre zadania publiczne, będące w
gestii gminy.
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upamiętnienie samobójstwa jednego z mieszkańców, przydrożna kapliczka w centrum wsi
upamiętnia potrącenie przez zaprzęg konny pielgrzymów zmierzających do sanktuarium na
Górze Świętej Anny a murowana kapliczka stojąca na jednej z prywatnych posesji została
wybudowana jako wotum dziękczynne przez byłych mieszkańców gminy, którzy
wyemigrowali przed wojną do Stanów Zjednoczonych. Tego rodzaju historii zanotowano na
terenie gminy kilkadziesiąt, co z jednej strony wzbogaca potencjał turystyczny gminy, ale też
świadczy o wysokim stopniu zakorzenienia i silnym poczuciu wspólnotowości obecnych
mieszkańców gminy. W naszej ocenie zakorzenienie w lokalnej wspólnocie połączone z
duchem przedsiębiorczości i w większości nieagrocentrycznym modelem życia jest jednym z
czynników odpowiedzialnych za dobre rządzenie w gminie.
Odnosząc się do kluczowego problemu naszych badań, a więc wpływu
zróżnicowania etnicznego na jakość rządzenia, zauważamy kilka prawidłowości.
Po pierwsze, w codziennej praktyce polityki lokalnej jak i dyskursie medialnym
dotyczącym gminy, nie zauważono wyodrębniania śląskości jako równoważnej dla polskości i
niemieckości tożsamości mieszkańców gminy. Śląskość jest bardziej kategorią kulturową,
związaną z gwarą, jaką posługuje się część mieszkańców, zwyczajami świeckimi i
religijnymi, lokalną muzyką, itp. Upodmiotowione politycznie są dwie grupy: Polacy i
Niemcy, przy czym na poziomie lokalnym do kwestii etnicznej odnoszą się (poprzez swoją
nazwę, instytucje życia społecznego i częściowo program) wyłącznie działacze z mniejszości
niemieckiej. Posiadający większość w radzie miasta komitet Nasza Gmina Kolonowskie nie
definiuje się wokół żadnej z kategorii etnicznych.
Druga to brak konfliktu społecznego pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi.
Nawet negatywna kampania wyborcza kandydatów na burmistrza w wyborach 2014 i 2018
roku nie wpłynęła na wytworzenie się głębszego konfliktu. Wręcz przeciwnie, w gminie
znaleźć można wiele przykładów współpracy dla dobra lokalnej społeczności.

Nie

zaobserwowano natomiast żadnych działań, mogących być przejawem wrogości jednej grupy
wobec drugiej (takimi mogłyby być np. przypadki zamalowywania tablic z dwujęzycznymi
nazwami miejscowości, obraźliwe napisy na murach, zgłoszone pobicia na tle etnicznym).
Trzecia prawidłowość, to opisane wcześniej mechanizmy dominacji politycznej (ale i
wzmacniania partycypacji ) zakotwiczonej w instytucjach mniejszości niemieckiej. Poprzez
swoje instytucje, a także wsparcie struktur regionalnych (TSKN), lokalni działacze
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zwolenników, nie tylko w celu zapewnienia zwycięstwa w wyborach samorządowych, ale i
bieżącej działalności lokalnych organizacji życia społecznego (ochotnicze straże pożarne,
rady sołeckie, kluby sportowe). Ta dominacja nie powoduje jednak polaryzacji społecznej.
Warto zauważyć, że podobny mechanizm jest obserwowany w wielu gminach województwa,
rządzonych lub współrządzonych przez mniejszość niemiecką.

2. Walce
Profil jakości rządzenia w gminie Walce
Z przeprowadzonej analizy ilościowej wynika, że gmina Walce zajmuje jedną z
najniższych pozycji na mapie jakości rządzenia, w tym najniższą w gminach o wysokim
wskaźniku frakcjonalizacji etnicznej, który w Walcach wyniósł 0,72. W świetle danych ze
spisu powszechnego na rok 2002 w Walcach 32% (2014 osób) zadeklarowało narodowość
niemiecką, 16% (965) narodowość śląską, 39% (2412) narodowość polską, a dla 13% (818)
osób nie ustalono identyfikacji. Oznacza to, że osoby deklarujące narodowość polską
stanowiły, w sensie liczebnym, mniejszość w tej gminie. Wartość indeksu jakości rządzenia
dla gminy wynosi 8,73 pkt. Gmina uzyskała 3,53 pkt w subindeksie partycypacji. Analizując
poszczególne wskaźniki oznacza to, że w gminie działało 20 organizacji pozarządowych (w
tym 7 Ochotniczych Straży Pożarnych i 7 kół terenowych Towarzystwa Społeczno
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim). Wśród nich znajdują się organizacje pożytku
publicznego, które pozyskały w ramach mechanizmu 1% średnio 1,08 zł na mieszkańca
(łącznie 6723 zł). Odsetek wyborców głosujących na komitety wyborcze wyborców wynosi
100 proc. Liczba osób uczęszczających do gminnej biblioteki publicznej jest stosunkowo
wysoka (155 osób na 1000 mieszkańców). Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z WOS i
historii wynosi 51,8 pkt.
W wymiarze równości gmina uzyskała 1,54 punktu. Kobiety stanowią 40 proc.
radnych, a na cztery gminne stanowiska kierownicze dwa były zajmowane przez kobiety
(sekretarz gminy i kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). W gminie nie
działają rada młodzieżowa oraz rada seniorów. Stopień zagrożenia ubóstwem wynosi 0,639
(wartość 1 oznacza najniższy stopień zagrożenia ubóstwem), co stanowi stosunkowo dobry
wyniki w skali całego województwa.
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W wymiarze efektywności gmina osiągnęła ocenę 2,46. Złożyły się na nią stosunkowo
wysokie wydatki inwestycyjne (640 zł na 1 mieszkańca), niski poziom dochodów własnych
gminy (1112,19 zł na 1 mieszkańca) oraz 346,60 zł wydatków na administrację publiczną w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Spośród wszystkich świadczeniobiorców pomocy
społecznej 33 proc. było trwale od niej uzależnionych (najniższa wartość w powiecie i trzeci
najlepszy wynik w badaniu ogółem). W gminie nie stosuje się żadnego z systemów
zarządzania jakością.
Pod względem rozliczalności gmina zdobyła 0,2 punktu i jest to najniższa wartość w
całej próbie badawczej. W gminie nie ma prasy lokalnej, urząd nie publikował dokumentacji z
kontroli zewnętrznych (na stronie BIP gminy znajdował się tylko wykaz kontroli bez
dokumentacji pokontrolnej). Wybory na wójta mają charakter plebiscytarny, ponieważ w 2014
r. kandydowała tylko jedna osoba (urzędujący wójt). Na stronie gminy nie opublikowano w
terminie ani jednego oświadczenia majątkowego (zarówno radnych jak i wójta)61. Spośród 15
radnych trzech posiada wyższe wykształcenie.
W wymiarze otwartości gmina uzyskała jeden punkt, gdyż odpowiedziała na ankietę
CAWI w przewidzianym terminie. W gminie nie funkcjonuje uchwała regulująca konsultacje
społeczne oraz nie opublikowano protokołów z posiedzeń rady gminy za rok 2017. Gmina nie
udostępniła na swojej stronie internetowej lub w BIP, w sposób łatwy do odnalezienia,
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Dodatkowo, w
trakcie konsultacji przy opracowywaniu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017 żadna z organizacji nie złożyła uwag.
Charakterystyka geograficzno-demograficzna gminy
Gmina Walce powstała w 1973 r. i jest położona w południowo-centralnej części
województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim. W gminie w 2015 r. mieszkało 5550
osób i charakteryzuje ją ujemny przyrost demograficzny. Walce to gmina wiejska, w której
skład wchodzi 9 sołectw i 10 miejscowości 62. Gmina położona jest w Aglomeracji Opolskiej,
choć jest oddalona od Opola o 36 km. Przez gminę przebiega droga krajowa DK 45 (Opole61 Warto zaznaczyć, że obecnie na stronie gminy znajduje się kompletny wykaz oświadczeń majątkowych z
poprzednich kadencji. Jak wynika ze skanów tych dokumentów, były one w terminach przewidzianych prawem
składane w urzędzie gminy oraz w wydziale prawnym i nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. Nie dochowano
jednak obowiązku terminowej publikacji oświadczeń na stronie internetowej gminy. Jak wynika z analizy
właściwości plików pdf oświadczeń majątkowych zamieszczonych na stronie gminy, skany wykonano 27
czerwca 2017 roku, podczas gdy według przyjętej przez nas metody analizy, oświadczenia powinny były
najpóźniej do 2 czerwca być zamieszczone w gminnym BIP. Podobne opóźnienie zaobserwowano również w
kolejnym roku, kiedy oświadczenia były przygotowywane do publikacji 14 czerwca 2018 roku.
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Racibórz), ale charakteryzuje ją niski poziom połączeń komunikacji zbiorowej z najbliższymi
ośrodkami miejskimi, w tym ze stolicą województwa Opolem63.
Charakterystyka gospodarki gminnej
Gmina Walce przed długi czas była gminą rolniczą, w której użytki rolne stanowią
86% powierzchni64. Jednak pod koniec XX wieku gmina straciła swój rolniczy charakter,
ponieważ z małych i średnich gospodarstw rolnych powstały gospodarstwa wielkotowarowe
specjalizujące się przede wszystkim w produkcji trzody chlewnej (Miczka 2006: 7). W
strukturze podmiotów gospodarczych 57% to przedsiębiorstwa ze sfery usług, 39% to
budownictwo i przemysł, 5% to rolnictwo. Spośród 327 przedsiębiorstw 317 to
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, pozostałe zatrudniają więcej niż 10 osób, w
tym tylko jedno zatrudnia więcej niż 50. Do największych pracodawców zalicza się firma
Goodmills

(produkcja

mąki),

Bischof+Klein

(produkcja

foli

przemysłowej)

oraz

przedsiębiorstwa publiczne65. W 2015 r. udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosił 4 %66. Gmina dysponuje walorami przyrodniczymi, związanymi z
lokalizacją w Dolinie Odry oraz historycznymi. Na terenie gminy znajduje się ponad 70
obiektów o statusie zabytków. Nie rozwinęła się tu jednak baza turystyczna, choć według
strategii rozwoju gminy istnieje potencjał dla rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, konnej i
wodnej.
Specyficzne cechy dotyczące wymiaru symboliczno-tożsamościowego
Jedną z charakterystycznych cech gminy w wymiarze tożsamościowym jest silna
pozycja Niemców i Ślązaków, którzy w skali gminy stanowią większość populacji – jest to
zresztą cecha, stanowiąca jedno z kryterium wyboru gminy do studium przypadku. Polityczny
wymiar obecności mniejszości zostanie poddany dokładniejszej charakterystyce w kolejnym
podpunkcie. W tym miejscu należy wskazać na jego społeczne i kulturowe znaczenie.
Obecność mniejszości, jak już zaznaczono w rozdziale 4, ma pozytywny wpływ na
partycypacyjny wymiar jakości rządzenia. Choć indeks jakości rządzenia w Walcach jest
62
https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/krapkowicki/gmina_Walce.pdf
(data dostępu: 10.07.2019).
63 Strategia Rozwoju Gminy Walce, s. 76-79. http://walce.pl/download/attachment/13298/strategia-rozwojugminy-walce-na-lata-2015-2022.pdf (data dostępu: 10.07.2019).
64 Ibidem, s. 53.
65 Ibidem, s. 70-72.
66
https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/krapkowicki/gmina_Walce.pdf
(data dostępu: 10.07.2019).
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jednym z najniższych spośród przebadanych gmin, to pod względem partycypacji gmina
osiągnęła jedną z najwyższych pozycji. Obecność mniejszości, na poziomie instytucjonalnym,
wyraża się w istnieniu 7 lokalnych kół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim, ale także wzbogaca lokalne życie kulturalne. Przykładowo w Walcach od
początku lat 90tych, rokrocznie, organizowany jest Festiwal Chórów i Zespołów Mniejszości
Niemieckiej, w którym uczestniczą zespoły z województwa opolskiego, ale także ze śląskiego
i dolnośląskiego (Ogiolda 2018). W Walcach jest siedziba, założonego w 1994 r. Związku
Kobiet Śląskich, którego działalność wykracza poza granice gminy. Celem związku jest
poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej członkiń związku, ale także wzmocnienie pozycji
kobiet w środowisku wiejskim. Do związku należy 800 kobiet zrzeszonych w 30 kołach 67.
Działalność Związku jest prawdopodobnie jednym z głównych czynników dużej reprezentacji
kobiet (40%) w radzie gminy. W jednej z wsi leżących na terenie gminy – we wsi Brożec –
urodził się arcybiskup Alfons Nossol, jedna z najważniejszych postaci regionalnego życia
kulturalno-naukowo-społecznego, a także działacz na rzecz zbliżenia między Polską a
Niemcami (m.in. odprawił słynną mszę pojednania w Krzyżowej w 1989 roku, podczas której
kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl i premier Polski Tadeusz Mazowiecki
przekazali sobie znak pokoju). Należy również przypomnieć, iż to w Straduni – wsi leżącej w
gminie Walce – doszło do założenia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim, w kwietniu 1990 roku (Berlińska 1999: 393).
Charakterystyka życia politycznego
Główną cechą charakteryzującą życie polityczne gminy jest dominacja mniejszości
niemieckiej i jej wieloletnie rządy. Dane PKW wskazują, że w latach 2002-2018 zarówno
rada gminy, jak i urząd wójta były kontrolowane przez przedstawicieli KW Mniejszości
Niemieckiej. Należy zauważyć fakt, że w latach 2010-2018 właściwie cała rada gminy, z
wyjątkiem jednego radnego, składała się z radnych mniejszości niemieckiej (tab. 17). Od
2006 do 2018 roku funkcję wójta sprawowała ta sama osoba. Tej dominacji politycznej
towarzyszył niski poziom konkurencyjności. Podczas czterech kolejnych wyborów wójta w
latach 2002-2014, tylko w 2010 roku pojawiło się dwóch kandydatów na stanowisko wójta,
przy czym kandydat Mniejszości Niemieckiej zdobył w pierwszej turze 78% głosów. W
elekcjach w latach 2002, 2006, 2014 był tylko jeden kandydat, który wybierany był przy

67 Zob. strona organizacji: http://www.kobiety-silesia.pl/historia.php
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ogromnym poparciu głosujących68. Miarą niskiego poziomu konkurencyjności w wyborach do
rady gminy jest fakt, że w wyborach w 2014 roku głosowanie odbyło się w dwóch, z
piętnastu, okręgach tzn. w trzynastu okręgach nie było kontrkandydatów i kandydaci
Mniejszości Niemieckiej zostali wybrani do rady bez głosowania69.
Gmina jest więc od wielu lat zdominowana przez to samo środowisko polityczne i
nie funkcjonuje opozycja, która mogłaby tej pozycji zagrozić. W gminie nie ma struktur partii
politycznych. Większość organizacji pozarządowych jest także związana z personalnie lub
instytucjonalnie z TSKN, a więc ze strony instytucji społeczeństwa obywatelskiego również
nie można się spodziewać wyłonienia alternatywy do rządzenia w gminie.
Tab. 17: Struktura rady gminy Walce w kadencjach 2002-2018
Nazwa komitetu wyborczego

2002-2006 2006-2010

2010-2014

2014-2018

KW Mniejszość Niemiecka

9

14

14

KWW Rada Sołecka Wsi Walce

3

KWW Pracowników Oświaty

1

KWW Leszka Kłosowskiego

1

KW Zygfryda Machoń

1

11

1

Komitet Wyborczy Wyborców LZS

3

WALCE
KWW „Śląska Wieś”

1

KWW RdO

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Analiza protokołów z posiedzeń rady gminy za rok 2016 pokazuje, że wójt cieszy się
pełnym poparciem rady i wszystkie uchwały uzyskują pełne poparcie, zazwyczaj
jednomyślnie. Na 68 uchwał przyjętych w 2016 roku, tylko raz jedna z radnych była przeciw
podczas głosowania. Na podstawie protokołów można dojść do wniosku, że rada jest raczej
bierna jako ciało kontrolne i inicjujące debatę. Podczas ośmiu sesji jakie odbyły się w 2016 r.
głos, w formie pytania lub zgłoszenia uwagi, zabrano 16 razy. Ośmiu radych nie zabrało głosu
68 W 2002 roku kandydat zdobył 1152 głosy na „tak” i 239 na „nie”; w 2006 roku 1076 głosów na „tak” i 133
na „nie”; w 2014 roku 1122 głosów na „tak” i 273 na „nie” (dane PKW).
69 Oznacza to, że w 2014 r. uprawnione do głosowania na kandydatów do rady gminy były zaledwie 684 osoby
z dwóch okręgów; zagłosowało 305 osób. Jeśli spojrzymy na dane od 2002 roku, jest to trwała cecha wyborów
do rady gminy Walce (z wyjątkiem roku 2010 kiedy Komitet Wyborczy Wyborców „Śląska Wieś” wystawił
swoich kandydatów w sześciu z siedmiu okręgów). W 2002 roku nie głosowano w trzech spośród ośmiu
okręgów, a w 2006 nie głosowano w czterech z siedmiu okręgów.
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ani razu, a trzech tylko jeden raz. W tym okresie mieliśmy do czynienia z wysokim poziomem
jednomyślności, choć należy zwrócić uwagę, że w okresie przedwyborczym w 2018 roku
pojawiły się rysy na tym obrazie. Podczas sesji w lutym 2018 roku jeden z radnych (z
Mniejszości Niemieckiej) zarzucił wójtowi, że radni nie są informowani o działaniach władz
gminnych i wójt nie zabiega o nowych inwestorów (Kliszewski 2018). Podczas kolejnej sesji
ten sam radny, wraz dwójką innych, zadeklarował założenie Klub Radnych Niezależnych i
złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały o zmianie budżetu, ponieważ według
niego nie miał możliwości zapoznania się z projektem tej uchwały. Według niego złamano
artykuł 20 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że do zawiadomienia o zwołaniu
sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektem uchwał. Ostatecznie 12 radnych przyjęło
uchwałę o zmianie budżetu. Zapytał również o to dlaczego przez ostatnie 12 lat nie ogłaszano
przetargów na zimowe utrzymanie dróg i placów i pytał jakie kwoty w latach 2007-2017
płacono firmom, które wykonywały to zadanie (Smolarz 2018). Pojawiają się więc przejawy
aktywności kontrolnej i głosy krytyczne wobec wójta, ale wydaje się, że nie jest to trwały
wzorzec lokalnej polityki70, ale raczej próba przedwyborczego wyartykułowania swojej
obecności w radzie gminy bądź wewnętrzny konflikt w łonie lokalnych struktur Mniejszości
Niemieckiej, o czym świadczyć może również brak poparcia dla urzędującego wójta w
prawyborach z 2018 r. (więcej na ten temat w dalszej części rozdziału).
Próba wyjaśnienia profilu jakości rządzenia
Przy próbie wyjaśnienia niskiej pozycji Walc należy zwrócić uwagę, że najniższą
punktację gmina osiągnęła w subindeksie rozliczalności oraz otwartości (łącznie 1,2 punktu),
co skłania do pytania jakie czynniki mogą być odpowiedzialne za ten stan. Tu pojawiają się
dwa podstawowe, uzupełniające się, kierunki wyjaśniania. Pierwszym jest wieloletnia
dominacja jednego środowiska politycznego w lokalnych organach władzy, która wymaga
uwzględnienia kwestii wielokulturowości i jej wpływu na jakość rządzenia w badanej gminie.
Drugim jest specyfika społeczności lokalnej i jej relacje z władzami gminnymi.
Walce są gminą wielokulturową, tzn. zamieszkałą przez osoby identyfikujące się
jako Niemcy, Polacy i Ślązacy, ale na poziomie lokalnych instytucji politycznych dominuje
Mniejszość Niemiecka, która od wielu lat rządzi gminą. Własnych struktur w gminie nie
powołały organizacje autonomistów śląskich. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jednej
70 Warto zaznaczyć, że przegląd protokołów z sesji rady gminy za rok 2019 pokazuje, że sesje marcowa i
majowa trwały około 20 minut.
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grupie narodowościowej udało się uzyskać dominację polityczną i prowadzić politykę opartą
na wysokim poziomie jednomyślności (być może wymuszonej przez presję większości) oraz
współpracy na poziomie lokalnym. Polityczna siła Mniejszości Niemieckiej, która w
analizowanej gminie stanowi większość, opiera się między innymi na wysokim potencjale
organizacyjnym zakotwiczonym w lokalnych kołach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN). Należy pamiętać, że TSKN, będące fundamentem
działalności politycznej mniejszości niemieckiej w skali województwa, jest jedną z
najsilniejszych organizacji pozarządowych w regionie, wobec tego koła terenowe w Walcach
są częścią większej, dobrze zorganizowanej i dofinansowanej struktury71. Dodatkowo,
podczas gdy pojedyncze komitety wyborcze konkurencyjne wobec MN podejmowały
aktywność tylko w okresie przedwyborczym, TSKN działa w gminie permanentnie jako
animator życia społeczno-kulturalnego (wywiad z D). Lokalne koła TSKN skupiają ludzi
najbardziej aktywnych, zainteresowanych życiem wsi i gminy, będąc jednocześnie oddolnymi
podmiotami namaszczającymi kandydatów na radnych (wywiad z E) Pozycja Mniejszości
Niemieckiej w Walcach może być też wzmocniona przez fakt, że jest ona jednym z
najsilniejszych ugrupowań w radzie powiatu krapkowickiego, a w latach 2002-2010 była
ugrupowaniem rządzącym powiatem (Szczerbaniewicz 2011). Nie bez znaczenia może być
również stan, na który zwróciła uwagę jedna z dziennikarek gazety powiatu krapkowickiego.
Według niej krytyczne komentarze w dyskusji na temat roli MN są rzadkością, a neutralni
dziennikarze mają „ogromne opory przed negatywnymi uwagami na temat środowiska
mniejszości” (Szczerbaniewicz 2015). Jako dziennikarka gazety lokalnej, w powiecie gdzie
MN ma duże wpływy polityczne, wskazuje, że są tacy, którzy po cichu skarżą się na
dyskryminację Polaków (Ibidem). W świetle tej opinii mamy więc obraz sytuacji, w której
istnieje swoista presja lokalnej opinii publicznej na brak krytycyzmu wobec władz MN. Warto
również zauważyć, że przeciwko członkom Mniejszości Niemieckiej z Walc (ale również
dwóch innych gmin powiatu), którzy w wyborach samorządowych z 2014 r. zdecydowali się
na start z konkurencyjnych komitetów wyborczych, wpłynęły wnioski do sądu koleżeńskiego
o ich ukaranie72. Pokazuje to nacisk MN na niebudowanie alternatywy politycznej w
71 Lokalne koła (tzw. niemieckie koła przyjaźni) są powoływane przez zarząd główny TSKN, ale podlegają
zarządowi gminnemu TSKN, który pośredniczy między władzami centralnymi TSKN a kołami terenowymi.
Mamy więc do czynienia ze zintegrowaną w skali województwa trójpoziomową strukturą, której zarządy są
wybierane oddolnie przez delegatów. Zob. http://skgd.pl/o-nas/statut/ (data dostępu: 01.07.2019).
72 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i
jego kompetencje są określone przez statut tego Towarzystwa. Sąd może ukarać członka w formie upomnienia,
czasowego zawieszenia w prawach członkowskich (maksymalnie na rok) oraz wydalenia z Towarzystwa. Zob.
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środowisku mniejszości. Komentując ten fakt Sebastian Fikus, badacz zagadnienia
mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, wskazał, że elity MN stosują anytinteligencką
strategię zamknięcia się na wpływy ze strony wyłaniającej się w środowisku MN klasy
średniej. Ma to pozwolić na zachowanie władzy zakotwiczonej w ludowości, dlatego
dominuje koncentracja na popieraniu inicjatyw ludowych i popularno-rozrywkowych.
Jednocześnie ignoruje się oczekiwania klasy średniej, a działacze MN, którzy zmieniają
barwy polityczne i próbują wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom spotykają się z
ostracyzmem (Fikus 2015).
Wobec tego w gminie mamy do czynienia z dobrze zorganizowaną, od lat
zakotwiczoną w lokalnych instytucjach grupą narodowościową, która charakteryzuje się
silnym poczuciem odrębności kulturowej. Wydaje się, że jest to ważny czynnik tłumaczący
niską konkurencyjność polityczną w gminie czyli małą liczbę lub brak kontrkandydatów w
wyborach do rady gminy i na wójta, która może wynikać z postrzegania niskich szans na
wygraną w obliczu siły mniejszości niemieckiej. Brakowi wyraźnej konkurencji politycznej
ze strony osób deklarujących narodowość polską, towarzyszy raczej duch jednomyślności i
konformizmu w łonie mniejszości niemieckiej, co zmniejsza ryzyko wewnętrznej rywalizacji
politycznej73. W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją braku rzeczywiście
demokratycznych wyborów, które dałyby możliwość odrzucenia lokalnej elity politycznej
przez niezadowolonych wyborców. Zwrócił na to uwagę jedyny kandydat na wójta w roku
2018: „A jeśli chodzi o innych kandydatów na stanowisko wójta, to nie słyszałem o żadnym,
który by się ujawnił i ...szkoda. Walce dawno już nie miały prawdziwych wyborów, gdzie
ludzie mogliby wybierać pomiędzy więcej niż jednym kandydatem” (Szczerbaniewicz 2018).
W powyższym kontekście kwestią wymagającą wyjaśnienia jest brak reprezentacji
politycznej osób

deklarujących narodowość polską. Można wyodrębnić tu kilka

nakładających się czynników. Mniejszość niemiecka działa aktywnie w gminie od początku
lat 90tych i już w tamtym okresie stworzyła lub zagospodarowała

bazę organizacji

społecznych, która stanowiłaby silną platformę ochrony interesów mniejszościowych. W
środowisku mniejszości istniała mobilizująca świadomość, że w warunkach demokracji
mniejszość ma szansę decydować o sobie przynajmniej na poziomie polityki gminnej. Do
http://skgd.pl/o-nas/statut/ (data dostępu: 01.07.2019).
73 Warto zwrócić uwagę, że w wyborach samorządowych z 2018 r. w dwóch okręgach wyborczych startowali
kandydaci z konkurencyjnych wobec MN komitetów wyborczych, którzy byli jednak członkami MN. W
momencie gdy zostali wybrani na radnych wstąpili do klubu mniejszości niemieckiej w radzie gminy, w ten
sposób MN uzyskała 100% mandatów w radzie gminy (wywiad z D).
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tego należy uwzględnić fakt, że pomimo obecnego wyodrębnienia się i polityzacji tożsamości
śląskiej, w tamtym okresie dla wielu Ślązaków TSKN było naturalną reprezentacją
polityczną. Reprezentowało więc zarówno tych, którzy otwarcie mówili, że są Niemcami i
tych, którzy woleli definiować się jako Ślązacy (wszyscy jednak mieli to samo pochodzenie a
większość z nich podwójne paszporty). W Walcach te grupy stanowiły wtedy (i obecnie)
większość, więc polityczna dominacji mniejszości niemieckiej jest dziedzictwem struktur
organizacyjnych i wpływów budowanych już w latach 90-tych. Polacy nie mieli tak witalnej
sieci organizacyjnej i stanowili liczebną mniejszość w Walcach, więc trudno im było przebić
realną i wyobrażoną

barierę wejścia do lokalnych instytucji politycznych. Dodatkowo

widoczny na początku lat 90-tych antagonizm i podział polsko-niemiecki uległ zatarciu.
Wielu Polaków traktowało struktury mniejszości niemieckiej jako własną reprezentacje
polityczną, a nawet kandydowało z jej komitetów wyborczych. Dodatkowo obecna ordynacja
wyborcza w małych gminach, z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, sprzyja temu
środowisku, które na poziomie okręgu dysponując arytmetyczną większością i skłania do
konsolidacji politycznej wokół jednego kandydata (wywiad z E).
Należy jednak podkreślić, że w środowisku lokalnej elity rządzącej, istnieją
wewnętrzne mechanizmy rozliczalności, co pokazały wybory na wójta z 2018 roku, kiedy
urzędujący od 12 lat wójt nie uzyskał rekomendacji lokalnych struktur MN jako kandydat w
kolejnych wyborach. W gminie odbyły się dwa etapy wyboru kandydata Mniejszości
Niemieckiej na wójta. W ramach pierwszego etapu głosowano w 7 kołach terenowych, z
których pięć poparło urzędującego wójta, jednak należy zwrócić uwagę, że głosowanie było
jawne, co w małej społeczności mogło mieć wpływ na większe poparcie dla człowieka u
władzy. Następnie w maju 2018 roku gminny Konwent TSKN, w głosowaniu tajnym, wybrał
jako kandydata dotychczasowego kierownika Gminnego Ośrodka Kultury (GOK), który
uzyskał 8 z 11 głosów. Głosowanie Konwentu było poprzedzone przedstawieniem programu
wyborczego każdego z kandydatów, ale zrobił to tylko ten, który został ostatecznie wybrany,
ponieważ urzędujący wójt nie pojawił się podczas głosowania. Przewodniczący zarządu
TSKN w gminie stwierdził, że wynik głosowania go nie zaskoczył, ponieważ od dłuższego
czasu mieszkańcy i koła MN zgłaszali zastrzeżenia do sposobu zarządzania przez wójta,
wyrażając chęć zmiany oraz świeżego spojrzenia na sprawy gminy (Szczerbaniewicz: 2018a).
Warto zaznaczyć, że nowy i jedyny kandydat na wójta w 2018 roku, w ciągu trzech
lat

poprzedzających jego wybór, wyrósł na lokalnego lidera jako kierownik GOK oraz
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aktywny działacz społeczny. Oprócz szefowania GOK był dyrektorem gminnej orkiestry
dętej, kierownikiem lokalnego zespołu instrumentalnego, muzykiem Filharmonii Opolskiej,
założycielem szkółki piłkarskiej i członkiem OSP. Jako szef GOK odnowił lokalne życie
kulturalne,
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zdobywając

w

2017

r.

tytuł

najsympatyczniejszego urzędnika w plebiscycie powiatowej gazety. W jednym z wywiadów
stwierdził, że to mieszkańcy zachęcają go do kandydowania na wójta (Szczerbaniewicz
2018b). Przypadek prawyborów w 2018 r. w łonie MN pokazuje, że choć w skali całego
lokalnego systemu politycznego nie ma konkurencyjnych środowisk, to jednak istnieją
oddolne mechanizmy wymiany liderów w środowisku rządzącej grupy narodowościowej.
Taki mechanizm został uruchomiony w sytuacji niezadowolenia z rządów wójta przy
jednoczesnym wyłonieniu się lidera zdolnego zdobyć poparcie lokalnej społeczności.
Wycofanie poparcia dla dotychczasowego wójta w trakcie jego trzeciej kadencji (2014-2018),
czyli okresu, który był przedmiotem oceny w tym studium, wskazuje również pośrednio, że
nasza ocena koresponduje z ocenami mieszkańców gminy. Np. ankieta przeprowadzona
wśród mieszkańców w ramach strategii rozwoju gminy na lata 2015-2022 74, w której
poproszono o ocenę realizacji zadań publicznych pokazuje, że 41 % oceniło tę realizację źle
lub bardzo źle, 26% neutralnie, a 33% dobrze lub bardzo dobrze. Natomiast pytani o jakość
życia w gminie 57% uznało ją za przeciętną, 29% jako dobrą i 7% jako bardzo dobrą, a tylko
7% oceniło ją jako złą. Na podstawie tych niereprezentatywnych danych można odczytać
tendencję, zgodnie z którą ocena ogólnej jakości życia w gminie była lepsza, niż ocena władz
gminnych, które wzbudzały większy poziom niezadowolenia75.
Zagadnienie rozliczalności w Walcach należy uzupełnić odnosząc się do kwestii
lokalnych mediów i publikowania oświadczeń majątkowych. Choć w gminie nie ma
krytycznych wobec władz mediów, taką rolę pełni prasa powiatowa, w której pojawiały się
materiały ukazujące nieprawidłowości w urzędzie gminy. Najbardziej znaczącym, mającym
dalekosiężne skutki, przykładem jest sprawa dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z 2014 r.,
która pojawiła się na pierwszej stronie „Tygodnika Krapkowickiego”. Dyrektor tej placówki
od 2008 roku był jednocześnie członkiem zarządu prywatnego przedsiębiorstwa, co jest

74 Należy jednak zaznaczyć, że ankietę wypełniło tylko 14 mieszkańców więc jest to wysoce
niereprezentatywny obraz.
75 http://walce.pl/download/attachment/13298/strategia-rozwoju-gminy-walce-na-lata-2015-2022.pdf
dostępu: 10.07.2019).
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(data

niezgodne z tzw. ustawą antykorupcyjną z 1997r. 76. Warto podkreślić, że dyrektor corocznie
przyznawał się do tego w swoim oświadczeniu majątkowym, a pytany przez dziennikarzy o
łączenie tych funkcji wykazał się nieznajomością przepisów ustawy antykorupcyjnej. Z kolei
wójt, odpowiedzialny za kontrolę tego oświadczenia, w wypowiedzi dla prasy twierdził, że
analizą oświadczeń zajmowała się jego zastępczyni. Oznacza to, że przez wiele lat dyrektor
GOK, przy braku reakcji ze strony swojego przełożonego, łamał ustawę antykorupcyjną
informując o tym w swoim oświadczeniu majątkowym. Ten przypadek pokazuje, że samo
publikowanie oświadczeń majątkowych nie gwarantuje zachowania antykorupcyjnych
standardów, jednak stwarza pewne warunki dla uruchomienia mechanizmów kontroli, jeśli
takowe istnieją. W tym przypadku były nimi powiatowe media, które ujawniły
nieprawidłowości i wymusiły odpowiednią reakcję wójta. Ostatecznie dyrektor został
zwolniony dyscyplinarnie, a gmina ogłosiła konkurs na nowego dyrektora, który wkrótce stał
się lokalnym liderem a od 2018 r. nowym wójtem (‘Dyrektor’ 2014).
Powyższa sprawa prowadzi również do wniosku, że media lokalne interesują się
oświadczeniami majątkowymi władz lokalnych i wykorzystują je w swojej codziennej pracy.
Przypomnijmy, że jednym ze wskaźników rozliczalności tego studium jest opublikowanie
oświadczeń majątkowych w terminie, co uznaliśmy raczej za wskaźnik „kultury
rozliczalności”, niż rzeczywistej rozliczalności. W ramach tego wskaźnika analizowana
gmina nie uzyskała punktu, ale warto zwrócić uwagę, że rola oświadczeń majątkowych w
Walcach nie jest pozbawiona znaczenia i za sprawą mediów odgrywają one pewną funkcję w
zakresie kontroli. Przykładem jest nie tylko sprawa dyrektora GOK, ale także przegląd
oświadczeń majątkowych w powiatowych mediach. W kwietniu 2015 r., czyli na początku
kadencji nowej rady, „Tygodnik Krapkowicki” opublikował zdjęcia wszystkich radnych oraz
ich majątki tzn. oszczędności, nieruchomości, mienie ruchome o wartości pow. 10 tysięcy
złotych oraz długi (‘Rolnicy’ 2015). W grudniu 2015 r. gazeta opublikował kolejny artykuł, w
którym, w oparciu o materiały z sesji rady gminnej, odniosła się do analizy oświadczeń
majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy. W wyniku tej analizy urząd stwierdził
podejrzenie o nieprawidłowościach w oświadczeniach dwóch radnych (Szczerbaniewicz
2015a). Oznacza to, że choć gmina nie spełniła założonych w naszym wskaźniku kryteriów w
zakresie kultury rozliczalności to oświadczenia majątkowe (gdy już zostały opublikowane)

76 Czyli Ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679).
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dyscyplinowania lokalnych władz.
Kolejną kwestią jest problem niskiego poziomu otwartości w gminie, który należy
rozważyć w kontekście specyfiki relacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami gminy
zorganizowanymi w lokalnych instytucjach integracji społecznej. Jak już stwierdzono gmina
charakteryzuje się wysokim poziomem partycypacji społecznej, a tej partycypacji towarzyszy
współpraca władz z mieszkańcami za pośrednictwem takich instytucji jak koła terenowe
Mniejszości Niemieckiej, ochotnicze straże pożarne, sołtysi i rady sołeckie, stowarzyszenia na
rzecz rozwoju wsi i parafie. Często członkowie władz poszczególnych instytucji sprawują
jednocześnie kilka funkcji, np. radny może być członkiem rady parafialnej i władz OSP. W
Walcach, podobnie jak w innych małych gminach, liczba aktywnych członków organizacji
lokalnych wynosi kilkadziesiąt osób. Te same osoby są animatorami życia kulturalnego, jak i
decydują o lokalnej polityce (wywiad z E). W przypadku Walc jednak charakterystyczny jest
„parasol” Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim nad
większością tych lokalnych grup (formalny bądź nieformalny).
Warto zaznaczyć, że już w 1997 r. gmina włączyła się w Opolski Program Odnowy
Wsi. Od tego czasu kolejne miejscowości z gminy były włączane do programu, w ramach
którego powstają tzw. grupy odnowy złożone z lokalnych liderów reprezentujących różne
środowiska. W ramach programu na pierwszym etapie przygotowano plany odnowy dla
poszczególnych wsi, którym towarzyszyły szkolenia i seminaria. Następnie każdego roku
wsie z Walc uczestniczyły w konkursach na najpiękniejszą wieś Opolszczyzny i uzyskiwały
wysoką pozycję (‘Gmina’ 2017). Przykładowo w 2016 r. wieś Stradunia zdobyła tytuł
najpiękniejszej wsi województwa. Ten sukces jest efektem oddolnej działalności
mieszkańców, którzy powołali Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia. Jego liderem jest
sołtys, ale duże znaczenie miała również współpraca z wójtem (Dimitrow 2016).
Rola sołtysa zasługuje tu na szczególna uwagę, ponieważ w badanej gminie sołtysi
nie są fasadową instytucją, pozbawioną znaczenia i kompetencji, ale pełnią rolę
rzeczywistych liderów lokalnych. Są odpowiedzialni za małe projekty finansowane z
funduszu sołeckiego, współpracują z radą sołecką, ochotniczymi strażami pożarnymi,
parafiami, odbiorcami odpadów i gminnym zarządem mniejszości niemieckiej (Małkusz
2014a; 2014b). W jednym z wywiadów wójt wskazuje na szczególną rolę sołtysów, którzy
„rozumieją ideę funduszu sołeckiego” miarą czego jest fakt wykorzystania 97% środków
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tegoż funduszu w 2016 r. (Marx 2017). Wybory sołtysów cieszą się również
zainteresowaniem powiatowych mediów, które relacjonowały ich przebieg w 2015 r.
Relacjom towarzyszyły informacje o przebiegu głosowania oraz o osiągnięciach wsi, w której
przebiegało głosowanie. Wybory mają charakter niekonkurencyjny (bez kontrkandydatów) i
zazwyczaj wybierani są dotychczasowi sołtysi, przy dużym poparciu ze strony uczestników
głosowania (ponad 90%). Wybory sołtysów, podczas których wybiera się również radę
sołecką, stanowią ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności. Np. na wybory sołtysa
Walc w 2015 roku przyszło 88 osób, z których 86 głosowało za – jego wybór został przyjęty
owacją (‘Jest’ 2015; ‘Owacje’ 2015).
W gminie dominuje więc raczej duch współpracy zakotwiczony w powiązanych ze
sobą
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artykułowanie

interesów

poszczególnych środowisk i codzienną komunikację z władzami gminy. Sołtysi, rady
sołeckie, OSP77, lokalne koła MN i ich delegaci w radzie gminnej78 czy strukturach władzy
wykonawczej są ze sobą w bliskich, również nieformalnych, kontaktach. W takich
warunkach, z punktu widzenia uczestników lokalnej rzeczywistości, typowe rozwiązania
służące wzmocnieniu otwartości takie jak uchwała regulująca konsultacje społeczne,
publikowanie protokołów z posiedzeń rady gminy czy dostępność rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być definiowane jako zbędne, gdyż ich
substytutem jest mały dystans między aktywnymi społecznościami wiejskimi a formalnymi
instytucjami władzy. Przy czym warto zaznaczyć, że ten mały dystans nie jest wynikiem
wielkości populacji, ale raczej jej organizacyjnej witalności. Wysoka partycypacja gminy
Walce może więc paradoksalnie wyjaśniać deficyt wybranych w tym studium wskaźników
otwartości.
Podsumowując, obraz jakości rządzenia w gminie Walce nie jest tak jednoznaczny
jak mogłoby się wydawać w wyniku wstępnej analizy ilościowej. Na niską pozycję gminy w
indeksie składa się przede wszystkim wymiar rozliczalności i otwartości, jednak w wymiarze
partycypacyjnym gmina uzyskała wysoką punktację. Wyjaśnienie tej specyficznej sytuacji
wymaga uwzględnienia wielokulturowości w gminie i szczególnej pozycji mniejszości
77 Warto zaznaczyć, że Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w poszczególnych wsiach gminy od ponad stu
lat. Pomimo zmiany granic politycznych w 1945 r. ludność miejscowa zachowała swoje lokalne instytucje, które
stanowią ramy integracji społecznej i identyfikacji ze wspólnotą lokalną (Miczka 2006: 8).
78 W ankiecie przeprowadzonej wśród radnych na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022 ,
w ramach oceny różnych obszarów funkcjonowania gminy, radni najlepiej ocenili współpracę z samorządem
gminnym. Oczywiście można domniemywać, że ta pozytywna ocena związana jest z przynależnością zarówno
radnych, jak i wójta do środowiska MN .
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niemieckiej, która z jednej strony od wielu lat utrzymuje władzę w gminie, będąc
jednocześnie siłą odpowiedzialną za wysoki poziom partycypacji lokalnej. Z punktu widzenia
jakości rządzenia obecność mniejszości narodowej, która w badanej gminie stanowi na tyle
duży odsetek populacji iż na wiele lat zdominowała lokalną scenę polityczną, ma więc
charakter ambiwalentny i paradoksalny. Długotrwała dominacja jednego środowiska
politycznego sprzyja osłabieniu niektórych mechanizmów rozliczalności (być może również
otwartości), ale jak pokazała analiza nie oznacza to, że nie ma możliwości odsuwania od
władzy lokalnych włodarzy. Jednocześnie ta dominacja polityczna jest uwarunkowana
zasobami organizacyjnymi i wysoką partycypacją mniejszości, które pozwalają na
zabezpieczenie władzy. Wysoka partycypacja może więc sprzyjać wieloletniej dominacji
jednego środowiska, które następnie zwiększa swoje zdolności mobilizacyjne korzystając z
lokalnych instytucji. Jednocześnie duch partycypacji i współpracy w ramach lokalnych
struktur władzy daje poczucie dostępności do „wejść” (inputs) lokalnego systemu
politycznego, co zastępuje bardziej sformalizowane rozwiązania służące otwartości władz
gminnych. W tym przypadku wielokulturowość nie jest więc czynnikiem jednokierunkowo
wpływającym na holistycznie pojmowaną jakość rządzenia, ale raczej stanem, który może
generować pozytywne i negatywne zjawiska w zależności od różnych wymiarów jakości
rządzenia.
3. Paczków
Profil jakości rządzenia w gminie Paczków
Z przeprowadzonej analizy ilościowej wynika, że gmina Paczków zajmuje prawie
najwyższą pozycję na mapie jakości rządzenia uzyskując 15,32 punktów. Jest to jednocześnie
gmina o niskim wskaźniku frakcjonalizacji etnicznej.
Gmina uzyskała 2,6 punktu w subindeksie partycypacji. W gminie działa 11
organizacji pozarządowych79, wśród nich znajdują się organizacje pożytku publicznego.
Środki przekazane Oss w ramach mechanizmu 1% wynoszą 0,92 zł na mieszkańca (ogółem
12,8 tys. PLN). Odsetek liczby wyborców głosujących na komitety wyborcze wyborców
wynosi 81 %. Liczba osób uczęszczających do gminnej biblioteki publicznej jest stosunkowo
79 Choć na stronie internetowej Urzędu Miasta Paczkowa poświęconej organizacjom pozarządowym jest ich 35
(w tym 6 OSP oraz 5 LZS), należy jednak pamiętać o stosowanej przez nas metodologii liczenia organizacji
pozarządowych.
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wysoka: 173 osób na 1000 mieszkańców (średnia dla powiatu nyskiego to 120). Średni wynik
egzaminu gimnazjalnego z WOS i historii wynosi 51%.
W wymiarze równości gmina uzyskała 3,5 punktu. Wśród 15 radnych jest 8 kobiet
(średnia dla 60 rad gminnych uwzględnionych w tym studium wynosi 30%), a na 4
wyróżnione w badaniach stanowiska kierownicze kobiety zajmowały dwa z nich (sekretarz
oraz kierowniczka Ośrodka Opieki Społecznej). W gminie funkcjonuje rada młodzieżowa
oraz rada seniorów. Stopnień zagrożenia ubóstwem oceniony przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej był stosunkowo wysoki wynosząc 0,504 (najniższa wartości dla gminy na
skali 0-1, oznaczająca najwyższy stopień zagrożenia ubóstwem, wyniosła 0,482).
W wymiarze efektywności gmina osiągnęła niską ocenę (1,85 pkt.), a złożyły się na
to stosunkowo niskie wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w 2015 r. (130,75 PLN) oraz
niski dochód własny gminy na 1 mieszkańca w 2015 r. (najniższa wartość w gminach powiatu
nyskiego – 1.295,99 PLN). Wydatki bieżące na administrację publiczną na 1 mieszkańca w
2014 r. wynosiły 294,21 PLN. Spośród wszystkich świadczeniobiorców pomocy społecznej
34% było trwale od niej uzależnionych (tu gmina osiągnęła najlepszą wartość w powiecie
uzyskując 0,66 punktu). W gminie nie stosuje się żadnego z wyróżnionych przez nas
systemów zarządzania jakością – to ostatnie kryterium było spełnione zresztą tylko w 3
spośród 60 gmin uwzględnionych w tym studium.
Pod względem rozliczalności gmina uzyskała 3,32 punktu. W gminie funkcjonuje
portal Paczków24, który został założony w 2009 roku. Jego założyciel był opozycyjnym
radnym w kadencji 2010-2014 oraz kandydatem na burmistrza w 2014 roku. Na portalu jest
zakładka samorząd, w której relacjonowane są lokalne wydarzenia polityczne (np. sesje rady
miejskiej) oraz pojawia się wiele krytycznych komentarzy pod poszczególnymi artykułami.
Portal ma 5-6 tysięcy odwiedzin dziennie, a mieszkańcy proponują w tygodniu średnio około
10 tematów, które należałoby poruszyć na jego łamach (wywiad z F). Na stronie BIP gminy
jest lista kontroli za lata 2015-2016 (łącznie 14 kontroli), ale tylko w przypadku kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej opublikowano dokumentację kontrolną (tzn. wystąpienie
pokontrolne). Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku było 5 kandydatów na
burmistrza – wybory te zakończyły okres wielokadencyjnego sprawowania władzy przez tego
samego burmistrza od 1998 roku80. Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, to 2 czerwca

80 Tu należy zaznaczyć, że poprzedni burmistrz nie kandydował w 2014 roku.
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2017 r., na BIP gminnym opublikowano tylko oświadczenie burmistrza. Spośród 15 radnych
czterech posiada wyższe wykształcenie.
W wymiarze otwartości gmina uzyskała 4 punkty. Gmina wywiązała się z obowiązku
udostępniania informacji publicznej, terminowo odpowiadając na naszą ankietę. W gminie
funkcjonuje uchwała regulująca konsultacje społeczne, a na stronie gminy można znaleźć
aktualny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz protokoły z posiedzeń
rady gminy za rok 2017. Natomiast proces konsultacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oceniliśmy jako nieefektywny: nie było nawet jednej organizacji
pozarządowej, która zgłosiłaby uwagi do programu.
Charakterystyka geograficzno-demograficzna gminy
Paczków jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w południowo-zachodniej części
województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Gmina składa się z miasta Paczkowa i 12
sołectw, zajmuje 80 km2 i w 2015 roku liczyła prawie 13 tysięcy mieszkańców, przy czym w
mieście Paczkowie mieszkało 60% populacji. Gminę charakteryzuje wysoka gęstość
zaludnienia wynosząca 162 osoby na km2, co daje jej 10 miejsce w całym województwie81.
Gmina jest zlokalizowana na peryferiach województwa i od zachodu graniczy z
województwem dolnośląskim, a od południa z Republiką Czeską. Warto zwrócić uwagę, że
mamy do czynienia zarówno z peryferyjnością w stosunku do stolicy województwa (z Opola
do Paczkowa jest 80 km, podobnie jak do Wrocławia, który jest o wiele bardziej atrakcyjny
jako kierunek migracji Paczkowian), ale również z peryferyjnością związaną z
funkcjonowaniem na pograniczu polsko-czeskim. Peryferyjna pozycja Paczkowa była jednym
z czynników wyboru tego miasta do posiedzenia Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Miasto leży nad rzeką Nysą Kłodzką między Jeziorem
Otmuchowskim a Jeziorem Paczkowskim, w pobliżu Kotliny Kłodzkiej i Gór Złotych. Przez
gminę przebiega droga krajowa nr 46 Opole – Kłodzko. W gminie, ze względu na lokalizację
oraz walory historyczne istnieje więc potencjał do rozwoju turystyki 82. Gmina jest członkiem
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, a jej transgranicznym partnerem jest

81 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/nyski/gmina_Paczkow.pdf (data
dostępu: 12.09.2018).
82
https://paczkow.pl/download/attachment/4961/lokalny-program-rewitalizacji-miasta-paczkow-do-roku2023.pdf (data dostępu: 12.09.2018).
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czeskie miasto Jawornik. W ramach tej współpracy realizowany jest, między innymi, projekt
Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Jawornickiego83.
Charakterystyka gospodarki gminnej
Po II wojnie światowej w gminie nastąpiło upaństwowienie już istniejących,
poniemieckich zakładów przemysłowych84 oraz dalszy rozwój przemysłu. Duża część
mieszkańców

zatrudniona

była

w

kilku

zakładach

przemysłowych,

które

były

najważniejszymi pracodawcami w gminie. Według danych na rok 1982 zatrudnienie w pięciu
największych zakładach przemysłowych wyglądało następująco: Paczkowska Fabryka Mebli
(750),

Paczkowski

Zakład

Przemysłu

Maszynowego

Leśnictwa

„Famad”

(340),

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „Zremb” (320), Opolska Fabryka Mebli nr 5 w
Paczkowie (300), Paczkowskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena” (295) (Białek 1983:
44). Transformacja ustrojowa spowodowała prywatyzację i upadek wielu firm, co
doprowadziło do problemu strukturalnego bezrobocia. Według danych na listopad 1994 r. w
skali wszystkich gmin województwa opolskiego gmina Paczków charakteryzowała się
najwyższą stopą bezrobocia (18,7 %; Dąbrowski 1996: 76). Z Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 dowiadujemy się, że bezrobocie jest
podstawowym problemem społecznym gminy. W 2004 roku stopa bezrobocia w całym
powiecie nyskim wynosiła 31,9% (podczas gdy w województwie 20%), natomiast w 2014
16,8% (w województwie 11,8%). Gmina zlokalizowana był więc w powiecie, który, obok
powiatu brzeskiego, charakteryzował się najwyższą stopą bezrobocia w województwie 85. W
2015 r. w gminie Paczków udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
wynosił 8,5% (w powiecie 6,8%), co pokazuje tendencje spadkową charakterystyczną dla
całego kraju.
Według danych dla gminy z 2004 roku w przemyśle i budownictwie zatrudnionych
było 39.3 %, w sektorze usług 37,1 % i w rolnictwie 23,6% 86. W 2014 roku wskaźnik
83Strona internetowa projektu: http://wokssj.eu/19/8/aktualnosci.html
84 Przemysł rozwijał się w Paczkowie już od XVIII wieku kiedy powstała tutaj fabryka świec i wyrobów
woskowych. W XIX wieku powstała fabryka wyrobów strażackich i sprzętu gaśniczego, fabryka zapałek oraz
zakład chemiczny produkujący mydło – Silesia. Najważniejszym zakładem przemysłowym była fabryka
Schneiderów, w której produkowano przybory kreślarskie, które eksportowane były do wielu państw
europejskich i obu amerykańskich kontynentów.(Głuszczak 2001: 27).
85
https://paczkow.pl/download/attachment/4961/lokalny-program-rewitalizacji-miasta-paczkow-do-roku2023.pdf (data dostępu: 12.09.2018).
86 W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Paczków 2004-2013, z którego pochodzą dane o strukturze
zatrudnienia, gmina jest przedstawiana jako rolnicza, choć struktura zatrudnienia przeczy tej charakterystyce.
Pokazuje to jakość niektórych dokumentów strategicznych przygotowywanych dla gmin w okresie
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przedsiębiorczości w gminie wynosił 127/1000, podczas gdy dla całego województwa było to
100/1000. Duża część przedsiębiorstw (36%) reprezentowała branżę handlową oraz
naprawczą (szczególnie pojazdów samochodowych), budowlaną (18%) oraz przetwórstwa
przemysłowego (9%). Wśród podmiotów gospodarczych przeważały mikro-przedsiębiorstwa
stanowiące 96% wszystkich zarejestrowanych podmiotów87. Do dużych pracodawców, oprócz
Urzędu Miasta, należy fabryka maszyn i urządzeń przemysłowych Famad (zatrudnienie około
80 osób) oraz globalny potentat w dziedzinie produkcji cegieł Wienerberger, który w 2016
roku zakupił miejscową cegielnię. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że pomimo
turystycznej atrakcyjności gminy w gminie nie ma jednak ani jednego obiektu posiadającego
więcej niż 10 miejsc noclegowych88.
Specyficzne cechy dotycząc wymiaru materialnego gminy oraz symboliczno-tożsamościowego
Za specyficzne cechy Paczkowa, które są obecne w tożsamości mieszkańców, należy
uznać bogatą i długą historię Paczkowa oraz jego walory urbanistyczne i przyrodnicze.
Historia Paczkowa sięga roku 1254 kiedy założono gród handlowy na mocy przywileju
lokacyjnego wydanego przez biskupa wrocławskiego89. Zapiski historyczne mówią, że Rada
Miejska Paczkowa miała ukonstytuować się już w 1345 r., ale przez długi czas była podległa
wójtowi biskupiemu, który był lennikiem biskupów wrocławskich (Steinborn 1982: 128). To
średniowieczne dziedzictwo jest wciąż obecne w życiu codziennym mieszkańców, ponieważ
w mieście znajduje się pochodzący z XIV wieku mur obronny otaczający jego centrum oraz
trzy wieże (kłodzka, nyska i wrocławska). Dlatego miasto nazywane jest polskim Carcassone,
a z powodu jego zabytkowej architektury ma status pomnika historii 90. Ta wielowiekowa
historia, obecna na co dzień w przestrzeni urbanistycznej, wydaje się być źródłem dumy i
ważnym komponentem lokalnej tożsamości. Identyfikacja z Paczkowem, jako „perłą historii”,
poakcesyjnym. Zob. http://www.archiwum.paczkow.pl/files/Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Paczkow_20042013.pdf (data dostępu: 12.09.2018).
87
https://paczkow.pl/download/attachment/4961/lokalny-program-rewitalizacji-miasta-paczkow-do-roku2023.pdf (data dostępu: 12.09.2018).
88 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/nyski/gmina_Paczkow.pdf (data
dostępu: 12.09.2018).
89 Istnieje jednak lokalna legenda, według której Paczków miał zostać założony już w IV wieku n.e. przez
rzymskiego wodza Luccę, który wracał przez paczkowskie tereny z wojennej wyprawy, a w roku 500 miasto
miało zostać zniszczone przez Węgrów. Jest to tylko jedna z wielu legend pogranicza paczkowskojawornickiego. Legendy te zostały spisane przez Eugeniusza Mazurkiewicza (Mazurkiewicz 2017b).
90 Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura przygotował z tego powodu film o Paczkowie
(Pomnik
Historii
odc.
14
–
Paczków
2016):
https://www.youtube.com/watch?
v=taGS8D7QuKk&feature=share&list=PL9WzZUVLsKgO-MmuixQJWJgWJg6y6dHPf&index=14
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miała być budowana już po II wojnie światowej, kiedy w paczkowskich szkołach
obowiązkowym przedmiotem nauczania była historia miasta Paczkowa i regionu (Szypowska
1965: 5)91. Biblioteka Publiczna od ponad 30 lat organizuje Turniej Wiedzy o Paczkowie,
który jest formą edukacji regionalnej młodzieży. W konkursie uczestniczy młodzież z terenu
miasta i gminy (‘Dużo’ 2017).
Przykładem budowania i rozwijania identyfikacji z lokalną ojczyzną był również
konkurs na wiersze o Paczkowie ogłaszany corocznie, od roku 1997, przez paczkowski
Ośrodek Kultury i Rekreacji. Do konkursu wiersze zgłaszała zarówno młodzież jak i dorośli.
Jak pisze Henryk Romańczyk, wieloletni dyrektor paczkowskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji, konkurs dotyczy „tej samej i niezmiennej rzeczywistości, w której żyjemy, którą
współtworzymy, gdzie myśli ludzkie, przelane na papier dotyczą jednego tematu: Paczków
moje miasto...” (‘Paczków’ 2002: 5)92. Łącznie ogłoszono 13 edycji konkursu, których
efektem jest 5 tomików poezji o Paczkowie. Od 2015 Stowarzyszenie „Pegaz” organizuje
konkurs na limeryk o Paczkowie, który miał już 4 edycje. Jest skierowany do „miłośników
ziemi paczkowskiej”, a jego celem jest rozwijanie patriotyzmu lokalnego, zainteresowania
historią oraz talentów artystycznych93.
Charakterystyka życia politycznego
Gmina w latach 1998-2014 była rządzona przez tego samego burmistrza, który nie
zdecydował się na start w wyborach 2014. Ten okres wielokadencyjnych rządów trudno
jednoznacznie ocenić. Z wywiadu z przedstawicielem urzędu miasta wynika, że był to okres
zastoju gminy, w którym nie skanalizowano żadnego z 12 sołectw, a w samym mieści są
wciąż gospodarstwa bez dostępu do kanalizacji. Gmina musiała spłacać kredyty
poprzedników, a przez okres długoletnich rządów nie przygotowano odpowiednich terenów
inwestycyjnych. Obecnie „nadganiają”, co należy rozumieć jako wyciągnięcie gminy ze stanu
zacofania, w dużej mierze poprzez intensywne wykorzystanie środków unijnych (wywiad z

91 Można się domyślać, że była ona częścią propagandowego zawłaszczania tzw. ziem odzyskanych przez nowe
komunistyczne władze. Należy zaznaczyć, że po II wojnie światowej w Paczkowie nastąpiła całkowita wymiana
ludności – na miejsce ludności niemieckiej przybyli Polacy. Na podstawie dostępnych danych wiemy, że w
Paczkowie w listopadzie 1947 r. było 3847 Polaków, 8 Niemców oraz 16 osób o nieustalonej narodowości.
Wśród Polaków większość była z terenów Polski centralnej (2827), natomiast z Kresów przybyło w tym okresie
480 osób. (Dąbrowski 1996: 53).
92 Przykładowo do piątej edycji konkursu w 2002 r. zgłosiło się 52 autorów, którzy nadesłali 72 utwory
literackie. (‘Paczków’ 2002: 5).
93Strona internetowa poświęcona konkursowi: http://pegaz.org.pl/wydarzenia/limeryk/
128

G). Podobny obraz przedstawia lokalny działacz samorządowy, według którego kadencje
poprzedniego burmistrza były raczej „przespane” np. jego efektywność w zakresie
pozyskiwania środków unijnych była gorsza niż nowego burmistrza. Fakt długiego
utrzymywania się przy władzy wynikał z sympatii do jego osoby, licznych znajomości oraz
tego, że gmina jest ważnym pracodawcą, co stanowiło bazę poparcia (wywiad z H). Należy
jednak zwrócić uwagę, że w wyborach z 2014 r. wśród 5 kandydatów pojawił się zastępca
byłego burmistrza, który symbolizował kontynuację dotychczasowej linii rządzenia postulując
„spokojny, rozsądny rozwój, bez rewolucji” (Strauchman 2014). Ten kandydat dostał się do
drugiej tury wyborów, którą przegrał zdobywając 42% (przy 41% frekwencji), co pozwala
sądzić, że wciąż duża grupa aktywnych wyborców mogła mieć inne zdanie na temat
poprzednich kadencji i osoby wieloletniego burmistrza. Zwycięzca wyborów z 2014 roku
startował już w 2010 jako kandydat Platformy Obywatelskiej przegrywając z urzędującym
burmistrzem w drugiej turze wyborów (zdobył wtedy 43% głosów, przy 40% frekwencji).
Kolejne wybory przyniosły mu zwycięstwo, ale wtedy startował już z komitetu wyborczego
wyborców. Nowy burmistrz był w latach 2006-2014 jedynym reprezentantem gminy Paczków
w radzie powiatu nyskiego, co oznacza, że gmina nie ma obecnie swojej reprezentacji na
poziomie powiatowym, podczas gdy ościenny Otmuchów ma ich 5. Niski poziom
reprezentacji, a obecnie jej brak na poziomie powiatowym, osłabia pozycję gminy w takich
kwestiach jak inwestycje drogowe, polityka kulturalna (np. próba zamknięcia zarządzanego
przez powiat Domu Plastyka w paczkowskim rynku) czy opieka zdrowotna (‘Bez radnego’
2015).
Polityka lokalna gminy charakteryzuje się duża liczbą ugrupowań politycznych w
kolejnych radach miejskich oraz niskim poziomem upartyjnienia radnych. Jak ilustruje tabela
18, od 2002 roku w radzie miasta swoich przedstawicieli miało 19 różnych organizacji lub
komitetów obywatelskich. Średnia liczba ugrupowań politycznych w czterech ostatnich
radach miasta wynosi 7. Większość radnych nie jest również związana z partiami
politycznymi – średnia dla czterech ostatnich kadencji to 4,5 radnych z komitetów partyjnych
w 15 osobowej radzie. Oznacza to wysoką konkurencję polityczną, wysoki poziom lokalnego
aktywizmu politycznego, reprezentacje różnorodnych środowisk i interesów na poziomie
rady, ale także rozdrobnienie polityczne.
W radzie kadencji 2014-2018 12 spośród 15 członków to nowi radni, nastąpiła więc
wymiana lokalnej elity politycznej. W radzie zasiada 2 radnych reprezentujących partię
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polityczną. Analiza protokołów z sesji rady gminnej z 2016 roku pokazuje, że burmistrz
cieszy się dużym poparciem ze strony radnych, choć oficjalnie tylko 5 radnych reprezentuje
jego komitet wyborczy. Miarą tego poparcia są głosowania nad kolejnymi uchwałami – na
106 uchwał przyjętych w 2016 roku 102 były przyjęte jednomyślnie. W pozostałych
przypadkach były to sytuacje gdy jeden lub dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Najbardziej kontrowersyjną kwestią wydaje się głosowanie nad uchwałą dotyczącą
podwyższenia zarobków burmistrza, kiedy 3 radnych wstrzymało się od głosu94. Sesje
przebiegają również, w świetle protokołów z posiedzeń rady miasta, bez zakłóceń i w
atmosferze wzajemnego szacunku. Burmistrz, z zastrzeżeniami o których poniżej, przyjmuje
raczej postawę koncyliacyjną wobec radnych i inkluzywną wobec środowisk, których dotyczą
konkretne decyzje. Przykładem jest kwestia zagrożenia likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej,
kiedy zwrócił uwagę, że „trzeba będzie usiąść jako burmistrz, radni, środowisko nauczycieli i
znaleźć rozwiązanie”95. Radni zadają pytania, ale ich aktywność jest zróżnicowana i rzadko
kiedy krytyczna – dominuje zgłaszanie postulatów i zwracanie uwagi na konkretne problemy,
którymi należy się zająć. Łącznie wyliczono 75 pytań czy uwag zgłoszonych podczas 12 sesji,
przy czym wśród nich 16 to głosy mieszkańców uczestniczących w sesji oraz sołtysów.
Wśród radnych 3 nie zabrało głosu ani razu (nie byli to radni z komitetu burmistrza), a 2 tylko
jeden raz. Najbardziej aktywna radna, spoza komitetu reprezentującego burmistrza, zabrała
głos 16 razy, a na drugim miejscu była radna z 8 głosami reprezentując komitet wyborczy
wyborców burmistrza. Analiza protokołów pokazuje, że nie ma opozycji wobec burmistrza, a
on sam jest osobą zdolną do przekonywania do swoich racji i wydaje się głównym kołem
napędowym procesu rządzenia w gminie. Miarą jego siły oddziaływania w radzie jest fakt, że
w wyborach samorządowych w 2018 r. 10 radnych będzie startować z jego komitetu
wyborczego, co oznacza, że podwoił swoje szeregi w radzie miasta w trakcie kadencji
(wywiad z G). Jednak należy zwrócić uwagę, że burmistrz uchodzi również za człowieka o
skłonnościach do dominacji (czego protokoły nie ujawniają), któremu udało się
podporządkować radę (wywiad z I). Możemy więc mówić o polityce lokalnej, w której
główną siłą napędową jest silny burmistrz, któremu udało się zbudować wokół siebie koalicję
radych popierających jego wizję rozwoju gminy i wdrażać tę wizję korzystając z dostępnych
instrumentów. Przy czym postawie gotowości do współpracy z radnymi oraz organizacjami

94 https://paczkow.bip.net.pl/?a=5962 (data dostępu: 10.08.2018).
95 https://paczkow.bip.net.pl/?a=5964 (data dostępu: 10.08.2018).
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pozarządowymi, towarzyszy dominacja osoby burmistrza, który przyjął rolę stanowczego
włodarza.
Tab. 18: Struktura rady miasta Paczków w czterech kadencjach pod względem ilości
mandatów poszczególnych ugrupowań, ilości ugrupowań oraz liczby radnych z
afiliacjami partyjnymi
Nazwa komitetu wyborczego

2002-2006

2006-2010 2010-2014 2014-2018

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Rolki

5

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Forum Samorządowe” 2

5

5

2

Komitet Wyborczy PSL

3

3

2

2

Komitet Wyborczy Wyborców Horyzont

2

Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysława Wilczka

1

Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa”

1

Komitet Wyborczy Tradycja i Przyszłość

1

Komitet Wyborczy Liga Powiatu Nyskiego

1

Komitet Wyborczy Wyborców Paczków 24 PL

1

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Komitet Wyborczy Wyborców Michael
Komitet Wyborczy
„Perspektywa”

Wyborców

Krzysztofa

3
2

Kumora

1

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina

2

Komitet Wyborczy Wyborców Otwarci dla Wszystkich

2

Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko dla Miasta

1

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Milczanowskiego

1

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-Unia Pracy

2

Komitet Wyborczy Wyborców Liga Gminy Paczków

3

Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywna Gmina”

2

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina 2002

2

Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko dla Miasta

1

Komitet Wyborczy Wyborców „Komunalnik”

1

Liczba ugrupowań mających radnych w Radzie Miasta

8

7

6

8

Liczba radnych startujących z komitetów partyjnych

4

6

6

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Próba wyjaśnienia profilu jakości rządzenia
Wyodrębniono trzy czynniki, które mogą być współodpowiedzialne za pozycję
gminy Paczków w indeksie jakości rządzenia. Na pierwszym miejscu należałoby przedstawić
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rolę burmistrza jako podmiotu inicjującego i animującego sytuację w gminie. Na drugim
miejscu należy zwrócić uwagę na bogate życie kulturalne gminy i domniemane konsekwencje
tej dynamiki. Na koniec wydaje się również, że istotny jest niski poziom upartyjnienia i
fragmentacja lokalnego życia politycznego.
Rola burmistrza jest szczególnie ważna, ponieważ tu możemy śledzić bezpośrednie
związki między jego urzędowaniem a wdrażaniem tych rozwiązań, które punktowano w
indeksie jakości rządzenia. Burmistrz wspiera różne formy partycypacji lokalnej. W czasie
jego kadencji, w 2015 r., powołano Radę Seniorów, w skład której wchodzi 10 osób – 2
wskazane przez burmistrza oraz 8 wskazanych przez organizacje pozarządowe96. Już w
expose, burmistrz, wśród priorytetów swojego urzędowania, wskazał na konieczność wsparcia
dla seniorów zapowiadając budowę Dziennego Domu Opieki nad Seniorami (‘Expose’ 2014).
Podczas jednej z sesji rady miasta z 2016 r. odbyło się również spotkanie z przewodniczącym
Rady Seniorów, który przedstawił wyniki 1000 ankiet przeprowadzonych wśród seniorów
oraz, wynikające z nich, rekomendacje pod adresem polityki gminnej, do których pozytywnie
odniósł się burmistrz wykazując gotowość dalszej współpracy. Tu należy zauważyć, że
stworzenie statutu rady seniorów, powołanie samej rady oraz przeprowadzenie ankiety wśród
seniorów związane jest z realizacją przez Fundację Plan B projektu „Senior Aktywny
Obywatel” (finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Fundacja,
współpracując z burmistrzem i dyrektorem lokalnego ośrodka kultury, powołała klub seniora i
przeszkoliła 21 liderów we wszystkich sołectwach, którzy później w ramach inicjatywy
obywatelskiej złożyli wniosek o powołanie Rady Seniorów97. Powołanie rady jest więc
efektem współpracy kilku instytucji i przychylność burmistrza należy traktować jako jeden z
czynników jej powołania choć wydaje się, że był to czynnik dość istotny. Z wywiadu z jedną
z lokalnych aktywistek dowiadujemy się, że burmistrz „dał kopa” lokalnej społeczności,
która w czasie jego rządów uległa pewnej mobilizacji. Jest zainteresowany mobilizacją i
współpracą z przedstawicielami organizacji pozarządowych – według niej podczas
ważniejszych sesji rady gminy uczestniczą przedstawiciele środowisk senioralnych i mogą
zgłaszać swoje pomysły. Ludzie mają poczucie wpływu na istniejącą rzeczywistość (wywiad
z J)98. W czasie rządów nowego burmistrza w 2016 r. reaktywowano również Młodzieżowe
96 https://paczkow.bip.net.pl/?a=5236 (data dostępu: 12.08.2018).
97 https://paczkow.bip.net.pl/?a=5962 (data dostępu: 12.08.2018).
98 Choć należy zwrócić uwagę, że choć Rada Seniorów jest postrzegana pozytywnie przez jej członków to
pojawiają się również problemy. Jak pisze jedna z jej działaczek, która dzieli się swoimi przemyśleniami z
uczestnictwa w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w 2017 roku, „w Paczkowie bez żadnych
problemów powstała Rada Seniorów i w zasadzie nie ma żadnych przeszkód do jej działania”. Jednocześnie
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Forum Samorządowe, w skład którego wchodzą uczniowie paczkowskich szkół99. Nad
funkcjonowaniem rady czuwają nauczyciele, a po stronie urzędu miasta naczelniczka
wydziału oświaty (‘Młodzież’ 2017). W 2015 roku wprowadzono również budżet
obywatelski, jednak należy zaznaczyć, że był to projekt przyjęty już w poprzedniej kadencji z
inicjatywy opozycyjnego klubu Horyzont (‘Paczków też’ 2014). Pierwsza edycja budżetu
obywatelskiego cieszyła się dużym poparcia i zmobilizowała wiele lokalnych środowisk (do
rozdysponowania 100 tys PLN), choć jak pokazują dane w tabeli 20, ten kapitał został w
dużej mierze wyczerpany. Burmistrz zainicjował również w 2016 r. reaktywację gminnego
kwartalnika „Głos Paczkowa”, który był wydawany do 2003 roku, jako miesięcznik, przez
Towarzystwo Przyjaciół Paczkowa. Gazeta jest bezpłatna i wydawana jest w 3500
egzemplarzach przez urząd miasta (ads1 2016). Ze względu na charakter wydawcy nie jest to
medium, w którym pojawiają się informacje krytyczne wobec władzy, jednak można uznać,
że zwiększa ona transparencję lokalnej polityki służąc jako informator o działaniach władz
oraz narzędzie promocji tych działań. W czasie kadencji burmistrza wprowadzono więc kilka
rozwiązań propartycypacyjnych, które choć nie są wyłączną zasługą burmistrza, uzyskały
wsparcie ze strony władz oraz traktowane są jako ważny element lokalnego rządzenia.
Według przedstawiciela władz gminy następuje ożywienie lokalnego sektora
pozarządowego, a burmistrz jest zainteresowany wspieraniem tego sektora, w dużej mierze
poprzez wsparcie finansowe w formie dotacji. Obserwuje się wzrost członkostwa w lokalnych
organizacjach pozarządowych (np. związku gołębiarzy lub wędkarzy), do których zapisują się
również osoby z gmin ościennych, ponieważ „dużo się dzieje” (wywiad z G). Z rozmów z
przedstawicielem środowiska pozarządowego także wynika, że burmistrz wspiera organizacje
pozarządowe i mogą liczyć na wsparcie finansowe („„Każdego roku, co żeśmy sobie
wymyślili to zorganizowaliśmy”; wywiad z I). Przykładem wsparcia dla ngo ze strony
nowego burmistrza było otwarcie nieodpłatnie obiektów sportowych (hala i stadion) dla
stowarzyszeń, które wcześniej musiały za to płacić (‘Dwa’ 2015). Tę aktywizację pokazują
zwraca uwagę, że „są bardzo ważne i istotne sprawy, na które seniorzy chcieliby mieć wpływ, ale ruszyć ich
jakoś tak się nie da”. Działaczka wskazuje również, że jednym z problemów funkcjonowania rady seniorów są
konflikty w łonie rady wśród liderów poszczególnych grup organizujących imprezy. Jak pisze „naszemu
środowisku senioralnemu chwilami jeszcze trochę brakuje do pełnej dojrzałości i odpowiedzialności”.(Popiel
2017).
99 Tu również ważną rolę animacyjną odegrała organizacja pozarządowa Europa Iuvenis (z Opola) , która
zaproponowała gminie włączenie jej do projektu polegającego na powoływaniu rad młodzieżowych . Burmistrz
poinformował o tym radnych na jednej z sesji wskazując, że ten temat „pojawia się od początku kadencji” i jest
„chęć młodzieży, chcieliby działać w takiej radzie”. Zob.: https://paczkow.bip.net.pl/?a=6319 (data dostępu:
30.07.2018).
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również dane ze sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi za lata 2011-2018. Jak widać w tabeli 19 w latach urzędowania nowego
burmistrza liczba organizacji pozarządowych otrzymujących wsparcie podwoiła się oraz
istotnemu zwiększeniu uległa kwota tego wsparcia (średnia dla lat 2011-2014 to 52 tys; dla lat
2015-2018 do 97 tys).
Organizacje pozarządowe są również włączane jako partnerzy do niektórych
projektów unijnych związanych z rewitalizacją miasta (‘Zrewitalizują’ 2017). Poświęca im się
również uwagę w samorządowej gazecie.
Tab. 19: Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych oraz liczba organizacji,
które otrzymały wsparcie w świetle sprawozdań z realizacji rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Paczków
Rok

2011

Kwota wsparcia finansowego

51 tys 60 tys

Ilość
organizacji,
otrzymały wsparcie

które 5

2012
5

2013

2014

2015

2016

2017

2018100

35 tys

63 tys

81 tys

92 tys

121 tys

94,5 tys

6

8

16

16

15

12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi gminy Paczków za lata 2011-2018

Ten obraz wsparcia dla lokalnych NGO, powinien być jednak uzupełniony głosem
krytycznym, który wskazuje na brak partnerstwa i dialogu na linii burmistrz – środowisko
pozarządowe. Współpraca z tym środowiskiem „wygląda różnie” i niektórzy liderzy
niechętnie współpracują z burmistrzem ze względu na jego autorytarne skłonności oraz brak
postawy kompromisowości, które zrażają wielu działaczy. Przykładowo, konsultacje w
sprawie dużego unijnego projektu związanego z rewitalizacją płyty rynku cieszyły się dużą
frekwencją, ale miały raczej charakter jednostronnej komunikacji ze strony władz. Postulaty
zgłaszane przez uczestników nie były uwzględnione np. co do zachowania zabytkowych
„kocich łbów”. Tu brak partnerstwa odczuli szczególnie miłośnicy historii Paczkowa, którzy
są małą grupą, ale wyrażającą duże niezadowolenie sposobem prowadzenia prac rewitalizacji
na rynku w Paczkowie. Asymetria relacji na linii władze – organizacje pozarządowe wynika
również z finansowej słabości sektora pozarządowego zależnego od środków publicznych (co
jest zresztą źródłem słabości wszystkich NGO w Polsce). Należy również zwrócić uwagę, że
100 Dla roku 2018 nie ma jeszcze sprawozdania, pojawia się więc jedynie wartość wsparcia określona w
rocznym programie współpracy gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
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początkowy aktywizm społeczny, uruchomiony w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego
(21 złożonych wniosków), uległ osłabieniu i obecnie budżet obywatelski cieszy się o wiele
mniejszą popularnością. Jest to w dużej mierze spowodowane działaniami władz, które
zmieniły

zasady

przygotowania

wniosku

wprowadzając

konieczność

załączenia

szczegółowego kosztorysu (Wywiad z H). Porównanie formularzy zgłaszania wniosków z
2015 i 2017 roku, pokazuje, że władze nie tylko wprowadziły konieczność załączenia
„szczegółowego kosztorysu” lub „szczegółowej kalkulacji” kosztów projektu, ale także
zawęziły tematykę tych projektów do budowy, modernizacji, remontu. W ten sposób
wyeliminowano możliwość składania tzw. projektów miękkich. Należy jednak zauważyć, że
zmniejszono wymaganą liczbę osób popierających projekt z 25 do 15.
Tab. 20: Budżet obywatelski w gminie Paczków-liczba projektów oraz liczba
uczestników głosowania
Edycja

2015

2016

2017

2018

Ilość oddanych, ważnych głosów

3152

4176

4449

1879

Ilość wniosków przyjętych pod głosowanie

14

6

5

2

Ilość wniosków odrzuconych

6

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Paczkowa

Zainteresowanie budżetem osłabło także ponieważ, gdy w pierwszej edycji budżetu
w roku 2015 jeden z projektów młodzieżowych wygrał, ostatecznie nie zrealizowano go w
proponowanym kształcie, ale „okrojono”, tzn. burmistrz wraz z urzędnikami nadał mu inny
kształt powołując się na względy bezpieczeństwa i kosztów (Wywiad z H). W konsekwencji
zarysowanych zmian, w 2018 r. mieszkańcy miasta nie złożyli ani jednego wniosku, pojawiły
się natomiast tylko 2 wnioski do części sołeckiej 101. Tu warto jednak zwrócić uwagę, że
podczas jednej z sesji burmistrz musiał bronić kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok
2017, ponieważ dwoje radnych wypowiedziało się jako przeciwnicy kolejnej edycji. Wskazali
na to, że niektóre projekty są „nieprzemyślane”, „niedoszacowane”, „zamiast się rozdrabniać,
powinno się zrobić coś konkretnego”, przywołując jednocześnie potrzebę modernizacji rynku.
Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że „szanuje wszystkie głosy”, ale „zabierając środki w
ramach budżetu obywatelskiego obierze się zły kierunek”, ponieważ „jest to oddolna
inicjatywa społeczna”102. Mamy więc sytuację, w której niektórzy radni pokazali brak
101 Budżet obywatelski w Paczkowie przewiduje pule 50 tysięcy na projekty z sołectw oraz 50 tysięcy na
projekty z miasta Paczkowa.
102 https://paczkow.bip.net.pl/?a=6319 (data dostępu: 10.09.2018).
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zrozumienia idei budżetu obywatelskiego jako narzędzia propartycypacyjnego, sprowadzając
go tylko do instrumentu mającego przynosić konkretne, wymierne, infrastrukturalne rezultaty.
Burmistrz natomiast okazuje się zwolennikiem tej idei podkreślając jej aktywizujące i
obywatelskie funkcje, co zapowiedział już w swoim expose formułą „nic o naszej gminie bez
jej mieszkańców” (‘Expose’ 2014).
Oprócz wsparcia dla propartycypacyjnych rozwiązań burmistrz realizuje silny
proinwestycyjny program dla gminy, oparty w dużej mierze na pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Jest zwolennikiem „rozwoju przez inwestycje” (Wywiad z G), przy czym
warto zwrócić uwagę, że gminę definiuje jak obszar, który należy wyciągnąć z zacofania po
poprzednikach103. Początek swojego urzędowania rozpoczął od działań niepopularnych,
zaczynając od oszczędności, w ramach których zredukowano personel urzędu miasta z 64 do
53 pracowników oraz zmniejszono liczbę punktów oświetlenia ulicznego i w jednostkach
podległych urzędowi (‘Musieliśmy’ 2016). W trakcie swojego expose powołał się na ideę
„sprawnego urzędu” oraz czterokrotnie odwołał do unijnych programów operacyjnych,
zwracając uwagę, na konieczność stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej dla inwestorów
(‘Expose’ 2014). W latach 2015-2018 jego urząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne dla 72
projektów o łącznej wartości prawie 40 mln złotych, przy czym 22,6 mln stanowiła wartość
środków zewnętrznych. W roku 2015 wartość wydatków budżetowych gminy wynosiła 35
mln złotych, podczas gdy w budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 67 mln,
w tym inwestycyjnych 23 mln (Wolniak 2018). Podjęto działania w celu stworzenia specjalnej
strefy inwestycyjnej, przyjmując nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego104.

W

gminie

zrealizowano

również

kilka

poważnych

projektów

infrastrukturalnych, których najbardziej reprezentatywnym przykładem jest, wspomniany już
w kontekście konsultacji, projekt renowacji płyty rynku paczkowskiego. Rewitalizacja ma
przywrócić historyczny charakter centrum miasta. Projekt jest realizowany w partnerstwie z
czeskim miastem Jawornik, dlatego ma powstać Transgraniczne Centrum Obsługi Turystów
103 Przykładowo podczas jednej z sesji rady miasta stwierdził, że gmina jest zacofana i porównał ją do lepiej
funkcjonującej gminy Otmuchów. Według niego ostatnie 20 lat było niewykorzystane, szczególnie pod
względem środków unijnych (zob: https://paczkow.bip.net.pl/?a=6318; data dostępu: 10.09.2018). W jednym z
wywiadów, już pod koniec pierwszej kadencji, mówił, że przez 16 lat nie stworzono specjalnej strefy
ekonomicznej dla przedsiębiorców: „To efekt długoletnich zaniedbań moich poprzedników. Trzeba powiedzieć
wprost, brak zakładów pracy i infrastruktury, działek budowlanych nie zachęcał młodych ludzi do pozostania
tutaj. Mieszkańcy nie chcą mieszkać w cofającej się gminie, bez możliwości rozwoju i perspektyw. Wyjeżdżały
stąd całe rodziny. Robimy wszystko żeby to zmienić” (Wolniak 2018). Ta informacja jest ważna, ponieważ
skłania kolejny raz do pytania o wartość użytych w badaniach wskaźników, ale wrócimy do niej na końcu tego
studium.
104 http://paczkow.bip.net.pl/?a=7024 (data dostępu: 10.09.2018).
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(‘Rewolucja’ 2016). Projekt jest nie tylko duży (wartość to 9,5 miliona złotych), a jego efekty
widoczne dla wszystkich mieszkańców gminy, ale również bardzo uciążliwy, ponieważ
centrum miasta zamieniło się w plac budowy, utrudniając przejazd samochodem oraz
dotykając przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w rynku. Pokazuje to jednak
determinację władz, gotowość do realizacji trudnych zadań i symbolizuje zmiany jakie
następują wraz z przyjściem nowego burmistrza105.
Burmistrz jednak nie działa w próżni społeczno-politycznej i dlatego należy zwrócić
uwagę na kolejną cechę wyróżniającą gminę, którą jest bogate życie kulturalne, nie
pozostające, według nas, bez wpływu na profil rządzenia w gminie. Już od lat 70tych w
centrum miasta działa tzw. Dom Plastyka, który jest ważnym centrum kultury, w tym
funkcjonowania ogniska artystycznego. O znaczeniu tego miejsca dla lokalnej społeczności
świadczą reakcje na próbę likwidacji ogniska oraz sprzedaży Domu Plastyka przez zarząd
powiatu w 2013 r., które zmobilizowały całą społeczność w celu jego obrony. Burmistrz i rada
miejska wydali uchwałę przeciwko decyzji powiatu, powstał również Społeczny Komitet
Protestacyjny, który w ciągu 2 dni zebrał 1593 podpisy przeciwników decyzji. Pojawiły się
audycje w prasie, radiu i telewizji regionalnej, a w obliczu nacisku społeczności paczkowian
zarząd powiatu wycofał się z decyzji i przekazał Dom Plastyka gminie Paczków (Ziółkowski
2014). Skuteczność tej obrony pokazuje również, że w gminie istnieje zdolność do oddolnej
integracji wokół wspólnych interesów zakotwiczonych w lokalnych instytucjach kultury.
W latach 1985-2003 Towarzystwo Przyjaciół Paczkowa wydawało lokalną gazetę
„Głos Paczkowa”, w której pojawiały się również informacje ważne z punktu widzenia
polityki samorządowej. Od 1989 roku organizowany jest ogólnopolski, młodzieżowy festiwal
muzyczny „Terepaczków”, który został zainicjowany przez środowiska harcerskie związane z
bieszczadzką piosenką podróżniczą106. Dynamicznie działa również Ośrodek Kultury i
Rekreacji, który w kinie Kopernik organizuje cyklicznie Paczkowskie Spotkania Filmowe –
w 2017 roku odbyło się XIV takie spotkanie, a w 2017 roku odbyła się również piąta edycja
warsztatów wokalnych „Vocal Camp”, które trwają tydzień. Ten sam ośrodek zorganizował
również 13 edycji, opisanego już, konkursu poezji o Paczkowie.
Od 1978 roku Paczków współpracuje również z francuskim miastem Uzès i od
tamtego czasu delegacje polskie i francuskie (pomimo zimnowojennych podziałów)
105 Wyniki wyborów samorządowych z 2018 rok wzmacniają legitymizację burmistrza, ponieważ jego komitet
zdobył 10 mandatów, a sam burmistrz zwyciężył w pierwszej turze, zdobywając 74% głosów (dane za PKW).
106 Więcej informacji na stronie internetowej poświęconej imprezie:http://terepaczkow.pl/
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odwiedzają się wzajemnie. Po raz pierwszy grupa 44 mieszkańców francuskiego miasta
odwiedziła Paczków właśnie w 1978 r. Wymiana była pilotowana przez Towarzystwo
Przyjaciół Paczkowa, ale jego rozwiązanie w 2007 roku zamroziło współpracę. W 2015 r., z
inicjatywy nowego burmistrza, Francuzi ponownie odwiedzili Paczków (‘Delegacja’ 2015).
W 2016 roku w Paczkowie założono też Towarzystwo-Polsko Francuskie. Innym ważnym
kierunkiem współpracy jest współpraca władz miejskich z niemieckim miastem Einbeck. W
1992 roku z inicjatywy władz miasta Einbeck podpisano porozumienie z samorządem
Paczkowa. Einbeck to niemieckie miasto, w którym zamieszkali dawni, przedwojenni
mieszkańcy Paczkowa. Dzięki porozumieniu dochodziło do wymiany młodzieżowej,
współpracy pszczelarzy i straży pożarnych. Delegacje przedstawicieli władz każdej ze stron
odwiedzali swoje miasto partnerskie np. w 2003 roku delegacja Einbeck odwiedziła Paczków
pod hasłem „Małymi krokami ku wspólnej Europie”. W latach 1992-2003 współpraca na
poziomie tych samorządów wpisywała się więc w bardziej ogólne tendencje do integracji
kulturowej z Europą i swoistym przygotowaniem do wejścia Polski do UE (‘PaczkówEinbeck’ 2002).
Warto zwrócić uwagę również na ożywienie lokalnego środowiska pozarządowego,
reprezentowanego przez kilka dynamicznie działających organizacji, w dużej mierze
zorientowanych na promocję kultury, nauki, historii i sportu. Od 2013 r. w Paczkowie działa
Fundacja Rodziny Biernackich „Pojęcie o Wyobrażeniu”, która stworzyła Metamuzeum
Motoryzacji. Fundacja prowadzi również galerię sztuki współczesnej gdzie organizowane są
różne wydarzenia kulturalne (np. międzynarodowy plener malarski), a jej założyciel otworzył
także winnicę, która jest atrakcją regionu. Od 2014 roku funkcjonuje, wspomniane już,
Stowarzyszenie „Pegaz”, które organizuje imprezy cykliczne (np. rajd rowerowy) mające na
celu promocję turystyczną i pielęgnowanie historii Paczkowa 107. W 2016 powstało
stowarzyszenie „Trójka Dzieciom”, założone przez nauczycieli i rodziców związanych z
jedną ze szkół podstawowych, które organizuje tzw. Paczkowską Dychę czyli Bieg Gór i
Jezior.
W 2013 powołano tzw. Paczkowską Kartę Turystyczną. Była to oddolna inicjatywa
lokalnych przedsiębiorców, działających również w organizacjach pozarządowych, której
celem było stworzenie karty rabatowej dającej jej posiadaczom różnego rodzaju zniżki w
około 40 punktach, takich jak restauracje, sklepy, ośrodki sportowe i kulturalne oraz lokalne
107 Informacje pochodzą ze strony internetowej stowarzyszenia: http://pegaz.org.pl/o-nas/
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atrakcje turystyczne. Karta ma na celu promocję gminy, ale jednocześnie jest formą
wzajemnego polecania się przez poszczególne podmioty, które przystąpiły do tego projektu
(‘Paczkowska’ 2013). Funkcjonowanie tego „produktu turystycznego” pokazuje, że w
Paczkowie istnieje splot relacji między lokalnym środowiskiem pozarządowym, lokalnymi
przedsiębiorcami oraz instytucjami kultury. Podstawą tego splotu jest motyw współpracy w
celu rozwoju lokalnej turystyki, ale także nieformalne relacje możliwe dzięki socjologicznej
specyfice małego miasta. Jeden z lokalnych działaczy pozarządowych, znający specyfikę tej
inicjatywy, wskazuje na dużą rolę nieformalnych znajomości ułatwiających współpracę
między przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz gminnymi instytucjami
publicznymi (wywiad z I). Możemy więc mówić o ukształtowaniu się swoistego kapitału
społecznego, polegającego na integracji lokalnych środowisk reprezentujących różne sektory,
które wspierają się wzajemnie w realizacji swoich własnych interesów. Tu turystyczne walory
gminy, wciąż niewykorzystane, stają się siłą mobilizującą raczej do współpracy, niż
rywalizacji.
Pojawia się pytanie jaka jest rola bogatego życia społeczno-kulturalnego z punktu
widzenia szczególnej pozycji gminy na skali jakości rządzenia? Jesteśmy zdania, że taki stan
rzeczy oznacza wielość lokalnych liderów, którzy zdolni są do wyrażania swoich opinii,
manifestowania swoich oczekiwań i mobilizowania lokalnych środowisk. Są to środowiska
zainteresowane pomyślnym rozwojem gminy, identyfikujące się z jej interesami (ale również
swoimi sektorowymi interesami) i przyszłością oraz stanowiące pewną siłę oddziaływania na
władze lokalne, z którymi zresztą są splecione w wyniku realizowania wspólnych inicjatyw.
W takich warunkach jest większe prawdopodobieństwo otwartości władz gminnych,
pojawienia się rywali w walce o władzę, lokalnego medium czy poparcia dla
propartycypacyjnych rozwiązań. Warto zwrócić uwagę, że bogatemu życiu społecznokulturalnemu gminy towarzyszy, wspomniane już, zakotwiczenie wielu inicjatyw
kulturalnych w budowaniu identyfikacji z Paczkowem jako małą ojczyzną oraz eksponowaniu
jej specyficznych walorów. Jeden z naszych respondentów wskazuje, że paczkowianie
„kochają swoje miasto”, a w wielu domach wciąż można znaleźć widokówki z okresu jego
przedwojennej historii czy okresu świetności w PRL. Miarą tej identyfikacji było również
założenie Towarzystwa Przyjaciół Paczkowa (wywiad z H). Organizacja bogatego życia
społeczno-kulturalnego współistnieje więc z wyraźnie wykrystalizowanym wymiarem
tożsamościowym.
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Na koniec nie bez znaczenia jest też niski poziom upartyjnienia lokalnej polityki oraz
wysoka fragmentacja w radzie miasta. Jak już zaznaczono, niski poziom upartyjnienia jest
charakterystyczny dla małych gmin w przedziale 10-20 tysięcy mieszkańców. Gmina
Paczków, mając w kadencji 2014-2018 tylko dwóch radnych wybranych z list partyjnych oraz
burmistrza charakteryzującego się tzw. pojedynczą bezpartyjnością, wpisuje się więc w
bardziej ogólny wzorzec. Nie zmienia to jednak faktu, że niski poziom upartyjnienia
postrzegamy jako zjawisko pozytywne z punktu widzenia jakości rządzenia, ponieważ
pozwala na niższy poziom polaryzacji ideologicznej i większą koncentrację na konkretnych
problemach gminy. W takich warunkach łatwiej o kompromis i współpracę wewnątrz rady,
ale także w relacjach między radą a burmistrzem. Jak już zaznaczono, analiza protokołów z
posiedzeń rady miasta za 2016 r. pokazała, że w radzie dominuje duch współpracy oraz
wysokiego poparcia dla burmistrza. Wydaje się, że nie bez wpływu pozostaje tu również
wysoka fragmentacja polityczna (8 ugrupowań w radzie miasta), która utrudnia tworzenie
silnych opozycyjnych bloków, ale także ułatwiła burmistrzowi budowanie poparcia dla
własnych inicjatyw ze strony pojedynczych radnych. Być może w dłuższej perspektywie
sytuacja braku krytycznie nastawionej opozycji może mieć negatywny wpływ na jakość
polityki lokalnej, niemniej jednak efektywne wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych
oraz rozwiązań pro-partycypacyjnych jest łatwiejsze w sytuacji konsensusu i silnego mandatu
władzy wykonawczej.
Podsumowując, w gminie Paczków mamy do czynienia z silnym przywództwem
burmistrza, który wspiera rozwiązania propartycypacyjne i posiada wizję rozwoju gminy,
jednocześnie jego działania są realizowane i możliwe dzięki trwalszym fundamentom
społeczno-kulturowym i politycznym. Bogate życie społeczno-kulturowe gminy, oddolna
współpraca przedstawicieli różnych środowisk oraz identyfikacja z lokalną ojczyzną stanowią
kapitał społeczny, który ułatwia władzy wykonawczej proces rządzenia. Jednocześnie
działania te cieszą się poparciem ze strony rozdrobnionych, raczej bezpartyjnych sił
politycznych silnie zakorzenionych w lokalnej rzeczywistości i jej interesach. Mamy więc do
czynienia z wzajemnymi oddziaływaniami i współpracą między najważniejszymi aktorami
lokalnego systemu politycznych, przy czym to władza wykonawcza jest siłą zamachową i
dominującą tej dynamiki.
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4. Domaszowice
Profil jakości rządzenia w gminie Domaszowice
Z przeprowadzonej analizy ilościowej wynika, że gmina Domaszowice zajmuje
najniższą pozycję na mapie jakości rządzenia. W trzech spośród pięciu subindeksów nie
uzyskała więcej niż 1 punkt i tylko w wymiarze efektywności zdobyła 2 punkty. Jest to
jednocześnie gmina o niskim wskaźniku frakcjonalizacji etnicznej.
Gmina uzyskała mniej niż 1 punkt w subindeksie partycypacji. Liczba osób
uczęszczających do gminnej biblioteki publicznej jest stosunkowo niska wynosząc w 2015 r.
48 osób na 1000 mieszkańców, a niecałe 8% głosujących zagłosowało na komitet wyborczy
wyborców. Obywatelskie inicjatywy wyborcze mają więc małe poparcie lokalnej
społeczności. Średnio gimnazjaliści uzyskiwali 45,6% maksymalnej punktacji na egzaminie z
WOS i historii. W gminie działa kilkanaście organizacji pozarządowych i nie ma ani jednej
organizacji pożytku publicznego. W tym ostatnim przypadku należy jednak zwrócić uwagę,
że życie stowarzyszeniowe małych wspólnot gminnych może charakteryzować się niskim
stopniem sformalizowania i jeśli istnieją już organizacje pozarządowe to bardzo często są to
lokalne oddziały ogólnokrajowych organizacji takich jak OSP, PTTK czy Związek Emerytów
i Rencistów (Trutkowski i Mandes 2005: 182-185). W analizowanym tu przypadku większość
stowarzyszeń to sołeckie OSP oraz kluby sportowe. Z wywiadu z urzędniczką gminną
wynika, że takie organizacje jak OSP czy koła gospodyń wiejskich wciąż cieszą się dużym
szacunkiem w gminie, a najbardziej dynamiczne oddolne inicjatywy są efektem współpracy
między sołtysem, kołem gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi.
Respondentka wspomniała również o trzech innych stowarzyszeniach, ale dwa z nich już nie
funkcjonują. Te dwie krótkotrwałe inicjatywy zainicjowano w okresie wiosenno-letnim, który
jest

okresem

wzmożonej

aktywności

w

lokalnym

życiu

publicznym,

wciąż

współkształtowanym przez rytm pór roku (Wywiad z K).
W wymiarze równości gmina uzyskała 1 punkt, co oznacza następujące
charakterystyki. Wśród 15 radnych jest tylko 1 kobieta, a na 5 wyróżnionych w badaniach
stanowisk kierowniczych kobiety zajmowały dwa z nich (sekretarz oraz kierowniczka
Ośrodka Opieki Społecznej). W gminie nie było rady młodzieżowej oraz rady seniorów, a
stopnień zagrożenia ubóstwem oceniony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej był
stosunkowo wysoki wynosząc 0,52.
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W wymiarze efektywności gmina osiągnęła najwyższą ocenę, a złożyły się na to
wysokie wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca w 2015 (600,71 PLN) oraz stosunkowo
wysoki dochód własny gminy na 1 mieszkańca w 2015 r. (1 626,72 PLN). W świetle
pozostałych wskaźników efektywności spośród wszystkich świadczeniobiorców pomocy
społecznej 64 % było trwale od niej uzależnionych108. W gminie stosunkowo wysokie były
również wydatki bieżące na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2014r. (509,83 PLN),
choć należy zwrócić uwagę, że jest to ogólnopolski fenomen, tzn. koszty utrzymania
administracji na jednego mieszkańca są wyższe w małych, wiejskich gminach (Swianiewicz
2014: 14-15). W gminie nie stosuje się żadnego z wyróżnionych przez nas systemów
zarządzania jakością.
Pod względem rozliczalności nie znaleziono w gminie prasy lokalnej niezależnej od
samorządu109. Gmina uzyskała jeden punkt za publikowanie dokumentacji z kontroli
zewnętrznych za lata 2015-2016, przy czym tu warto przypomnieć, że, aby spełnić to
kryterium, wystarczyło opublikowanie jednego takiego dokumentu. Tu warto dodać, że zarzut
niepublikowania protokołów pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej na BIP pojawił
się również podczas wywiadu z przedstawicielem opozycji w radzie gminy, według którego
jest to celowy zabieg mający na celu ukrycie przed opinią publiczną nieprawidłowości
wykrywanych przez ten urząd (wywiad z L). Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku
było 4 kandydatów na burmistrza. Do 2 czerwca 2017 r. nie opublikowano oświadczeń
majątkowych w BIP gminy. Spośród 15 radnych dwóch posiada wyższe wykształcenie.
W wymiarze otwartości gmina uzyskała 1 punkt, w związku z opublikowaniem
protokołów z posiedzeń rady gminy za rok 2017. Nie odpowiedziała na naszą ankietę zgodnie
z terminem (ostatecznie nie uzyskaliśmy od tej gminy jakiejkolwiek odpowiedzi, nawet po
108 Pod tym względem obraz gminy jest odzwierciedleniem obrazu województwa, ponieważ w skali
województwa 64 % klientów pomocy społecznej jest od niej trwale uzależniona. Najniższą wartość ten wskaźnik
osiągnął dla gminy Turawa - 26%, a najwyższą w gminach Kamiennik i Świerczów -100% (ROPS 2016b: 39).
109 Być może tym można wytłumaczyć dość dużą liczbę komentarzy do niektórych artykułów dotyczących
gminy Domaszowice, które pojawiają się w medium regionalnym jakim jest Nowa Trybuna Opolska. Pod
artykułem opisującym zarzuty prokuratorskie dla wójta i sekretarza gminy dotyczące bezprawnego wpływu na
przebieg wyborów samorządowych w 2014 r. pojawiło się ponad 191 wpisów. Analiza tych wpisów pokazuje, że
są to osoby zaznajomione ze sprawami gminy (np. niektórzy komentowali gminne dożynki, w których
uczestniczyli) i wyraźnie podzielone wokół osoby wójta. Wśród przeciwników pojawiają krytyczne komentarze,
według których urząd gminy traktowany jest jak prywatny folwark kilku osób („Korea w wydaniu
Domaszowickim”), pojawiają się zarzuty nieetycznego wzbogacenia się wobec niektórych urzędników,
wykorzystywanie pracowników urzędu do prywatnych prac u wójta („koszenie trawników”) czy brak mediów,
które informowałyby o rzeczywistych sukcesach gminy i odkłamywały „propagandę sukcesu”. Są to oczywiście
uwagi anonimowych krytyków, które nie należy brać za źródło wiarygodnych danych, co do konkretnych osób,
ale ich ilość oraz treść pokazuje, że są osoby negatywne nastawione do sytuacji w gminie oraz mające potrzebę
ekspresji swoich poglądów na jakimś forum medialnym (Staśkiewicz 2017).
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zadaniu tych samych pytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej) i nie
udostępniła rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła również uwag, w trakcie konsultacji, do tego
programu. W gminie nie było także uchwały określającej tryb i zasady przeprowadzania
konsultacji społecznych. Tu warto zwrócić uwagę na przeprowadzoną analizę protokołów z
posiedzeń rady gminy w 2016 r, z której wynika, że kwestia relacji z organizacjami
pozarządowymi nie wzbudza szczególnego zainteresowania. Podczas głosowań nad
przyjęciem sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz przyjęciem nowego rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi nikt nie zabrał głosu110.
Charakterystyka geograficzno-demograficzna gminy
Gmina Domaszowice powstała w 1973 r. jako część historycznej ziemi
namysłowskiej. Jest położona w północnej części województwa opolskiego i graniczy z
województwem wielkopolskim. Domaszowice to gmina wiejska, w jej skład wchodzi 11
sołectw i 13 miejscowości (Morga i Bak 2012: 2). Przez gminę przebiega droga krajowa
Kluczbork-Oleśnica. Gmina ma bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławiem (1,5 h),
natomiast nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Opolem (przesiadka w
Kluczborku). W gminie w 2015 r. mieszkało 3647 mieszkańców i jest to jedna z
najmniejszych, pod względem populacji, gmin województwa opolskiego. Średnia wielkość
populacyjna polskiej gminy w 2014 r. wynosiła 15,5 tysiąca mieszkańców (Kaczmarek 2016:
72), więc Domaszowice należy zaklasyfikować do tzw. małych gmin. Według danych z 2013
r. w Polsce było 618 małych gmin mających mniej niż 5 tysięcy mieszkańców, a przeciętna
gmina wiejska liczyła od 11 do 20 sołectw (Swianiewicz 2014: 6-10). Domaszowice są więc
przykładem małej gminy i nie stanowią wyjątku pod względem liczby mieszkańców. Pod
względem gęstości zaludnienia w 2015 gmina była na przedostatniej pozycji, w skali
województwa, z 32 osobami na 1km2 111.

110 Zob.: http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/5799/protokol-z-xv-sesji-rady-gminydomaszowice-w-dniu-15-kwietnia-2016-r.pdf and
http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6100/protokol-z-xx-sesji-rady-gminy-domaszowice-wdniu-16-listopada-2016-r.pdf (data dostępu: 03.06.2018)
111 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/namyslowski/
gmina_Domaszowice.pdf (data dostępu: 22.05.2018).
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Charakterystyka gospodarki gminnej
Gmina Domaszowice to gmina typowo rolnicza – użytki rolne stanowią 60%
powierzchni, a tereny leśne 30% (Morga i Bak 2012: 2-4). Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r. wynosił 5,6 %,
podczas gdy średnia dla powiatu namysłowskiego to 6%112. Według Planu Rozwoju
Lokalnego na Lata 2007-2013 (gmina nie ma aktualnej strategii rozwoju) czterema głównymi
pracodawcami w gminie były następujące podmioty:
a) państwowa spółka Ferma-Pol w Zalesiu (hodowla tucznika),
b) Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach,
c) Urząd Gminy Domaszowice,
d) Sprzedaż Paliw – Piotr Owczarek w Domaszowicach113.
Oznacza to również, że gmina i jednostki podległe gminie są jednym z
najważniejszych pracodawców. W gminie, w miejscowości Zalesie jest zlokalizowana
również pierwsza na Opolszczyźnie biogazownia, w której przetwarzana jest gnojowica z
zakładu Ferma-Pol. Inwestycja kosztowała 30 mln złotych (PAP 2012) i wydaje się, że jest to
jedyna duża inwestycja w gminie, ze strony prywatnego kapitału, w ciągu ostatnich pięciu lat.
Specyficzne

cechy

dotyczące

wymiaru

materialnego

gminy

oraz

symboliczno-

tożsamościowego
Jedną z charakterystycznych cech gminy są jej walory przyrodnicze oraz turystyczne.
Na jej terenie znajduje się 65 zabytków nieruchomych i 9 zabytków ruchomych oraz pomniki
przyrody (wszystkie 6 pomników przyrody jest zlokalizowanych we wsi Gręboszów),
stanowiska archeologiczne, park dworski oraz obszar chronionego krajobrazu Lasy
Stobrawsko-Turawskie (Morga i Bak 2012: 2-4). W gminie, pomimo ciekawych walorów
przyrodniczych, nie rozwinęła się turystyka oraz infrastruktura turystyczna. Nie ma strategii
turystycznej, ani produktu turystycznego. Nie ma też miejsc noclegowych 114. Są tutaj 64
stanowiska archeologiczne i wiele zabytków architektonicznych (gorzelnie, zespoły
folwarczne, nagrobki). W zabudowie gminnej może wyróżniać się osiedle 40-lecia
(kilkanaście małych bloków zbudowanych kiedyś dla pracowników Ferma-Polu) oraz nie
112 https://opole.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_opolskie/portrety_gmin/namyslowski/
gmina_Domaszowice.pdf (data dostępu: 22.05.2018).
113 Ta ostatnia firma nie funkcjonuje już w Domaszowicach, ponieważ przeniosła swoją działalność do Oławy.
114 Autorowi badań, który korzystał z wyszukiwarki internetowej, nie udało się znaleźć noclegu w gminie
Domaszowice. Nocleg znaleziono w gospodarstwie agroturystycznym w ościennej gminie.
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działający już hotelik w centrum Domaszowic. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że
do specyficznych cech gminy, które wpisują się w tożsamość lokalnych elit jest fakt
wieloletniego utrzymywania się u władzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, co w kontekście
stopniowego osłabiania SLD po roku 2005 w skali ogólnopolskiej, jawi się jako lokalny
fenomen.
Charakterystyka życia politycznego
Jedną z podstawowych cech życia politycznego gminy Domaszowice jest wieloletnia
dominacja jednej partii politycznej rządzącej gminą, a mianowicie Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Z wypowiedzi byłego wójta gminy (w latach 1990-1994) i radnego kadencji
2014-2018 wynika, że w czasach PRL struktury PZPR cieszyły się dużym poparciem w
gminie, a w okolicznych gminach miał krążyć żart, że w Domaszowicach 104% mieszkańców
jest zapisanych do PZPR (Staśkiewicz 2015). Jak pokazują dane w tabeli 21, od 2002 r.
większość w radzie gminy stanowili radni tej partii, a w okresie 2010-2014 była to
przeważająca większość 11 spośród 15 radnych.
Tab. 21: Struktura rady gminy Domaszowice w kadencjach 2002-2018
Nazwa komitetu wyborczego

2002-2006

KW SLD (w 2002 KKW SLD-Unia Pracy; 2014 KKW 8
SLD Lewica Razem)

2006-2010

2010-2014

2014-2018

8

11

8

1

7

KW PIS
KW PSL

6

3

1

KW Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej

3

3

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

1

KWW Gręboszów

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Jednocześnie można zaobserwować proces polaryzacji politycznej, ponieważ w
kadencjach lat 2002-2014 radni inni niż z SLD wywodzili się najpierw z dwóch, a później z
trzech różnych organizacji, natomiast w kadencji 2014-2018 mamy już tylko dwie siły
polityczne – SLD i PIS115. Obecny wójt rządzi gminą już od czasów PRL kiedy był jej
naczelnikiem, z przerwą w latach 1990-1994 kiedy wójtem gminy był jeden z obecnych
liderów opozycji w radzie gminy (Staśkiewicz 2015). Mamy więc do czynienia z sytuacją
wielokadencyjnego

sprawowania

władzy

przez

tego

samego

wójta,

która

115 Choć oficjalnie radni, którzy kandydowali z listy PIS występują jako Klub Radnych Niezależnych.
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charakterystyczna dla gmin wiejskich, gdzie sprawowanie władzy przez 4 kadencje występuje
najczęściej.
Należy zwrócić uwagę, że ta wielokadencyjność współwystępuje ze zdominowaniem
rady gminy przez środowisko polityczne reprezentujące tę samą partię, z której wywodzi się
wójt. Wójt dysponuje więc arytmetyczną przewagą w radzie gminy w kwestii głosowań nad
kluczowymi dla spraw gminnych uchwałami takimi jak uchwała budżetowa, absolutorium czy
wieloletni plan finansowy. Analiza protokołów posiedzeń rady gminy w 2016 r. pod
względem aktywności radnych pokazała, że radni reprezentujący większość rzadko zgłaszają
uwagi i zadają pytania – ich aktywność w tej mierze ogranicza się do informowania o
problemach w gminie związanych z naprawą dróg, wycinką drzew i krzaków przy posesjach.
Na 8 radnych SLD przypada łącznie 17 wypowiedzi podczas wszystkich sesji, przy czym
najbardziej aktywny zabrał głos 5 razy, a najmniej aktywny radny nie zabrał głosu na ani
jednej z 10 sesji116. Natomiast wśród radnych opozycji na 7 przypada łącznie 134
wypowiedzi, choć należy zwrócić uwagę, że ten wynik jest efektem wysokiej aktywność
trzech osób, które reprezentują liderów opozycji w radzie gminnej (odpowiednio 49, 34 i 31
wypowiedzi).
Z analizy protokołów wyłania się obraz pasywnej i popierającej wójta podczas
kolejnych głosowań grupy 8 radnych oraz wysoce krytycznej wobec niego i zarzucającej mu
traktowanie gminy jak prywatną własność grupy 3 radnych opozycji. Dochodzi do utarczek
słownych, zarzutów o absolutyzm wójta i postulatów, aby podał się do dymisji. Podczas sesji
XXVIII, kiedy jedną z ważniejszych spraw była kwestia restrukturyzacji długu gminy w
ramach tzw. subrogacji, radni zaprosili dziennikarzy, co przez wójta zostało ocenione jako
„widowisko” zorganizowane przez radnych opozycji. Podczas tej sesji radni opozycji
zarzucili wójtowi złe zarządzanie gminą, a miarą tego miało być właśnie zadłużenie gminy na
5 mln złotych117 oraz domagali się dymisji. Tu warto zwrócić uwagę, że radny z grupy
116 Zwrócił na to uwagę opozycyjny wiceprzewodniczący rady gminy podnosząc zarzut, że 8 radnych jest
nieprzygotowanych do sesji, nie zadaje pytań i ożywiają się tylko w „sprawach podcięcia gałęzi”. Zob.
http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6006/protokol-z-xviii-sesji-rady-gminy-domaszowice-wdniu-19-wrzesnia-2016-r.pdf (data dostępu: 23.05.2018).
117 Budżet gminy w tamtym czasie (2016 r) wynosił 13 milionów złotych, wobec tego wartość długu wynosiła
38% wartości budżetu (tzw. współczynnik zadłużenia). Należy podkreślić, że w 2016 r. średni współczynnik
zadłużenia dla gmin wiejskich wynosił 20% , a 219 gmin wiejskich mieściło się we współczynniku zadłużenia w
przedziale 30-40% (133 gminy wiejskie miały ten współczynnik powyżej 40%). Współczynnik zadłużenia
Domaszowic był więc wyższy od średniej dla gmin wiejskich, ale w świetle przywołanych danych nie można
uznać, że była to wyjątkowa sytuacja. Do zmiany prawa o finansach publicznych w 2014 r. współczynnik
zadłużenia nie mógł przekroczyć 60%. Zob. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/
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popierającej wójta zaproponował, aby opozycja przedstawiła jakąś alternatywę (dla
subrogacji) dla rozwiązania problemów gminy. Główny krytyk i były wójt odparł, że to wójt
jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową gminy, a kredyty zostały zaciągnięte za
„poprzedniej rady” czyli przed rokiem 2014118. Były wójt nie zaproponował więc
konstruktywnych rozwiązań, ale zasugerował, że nie jest odpowiedzialny za długi gminy.
Podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą subrogacji 7 radnych opozycji
głosowało przeciwko przejęciu długu gminy w ramach subrogacji. Podobnie podczas
głosowania nad absolutorium dla wójta podczas XVI sesji 7 radnych głosowało przeciwko
udzieleniu absolutorium119. Te głosowania pokazują wysoki poziom konfliktu wokół
kluczowych dla funkcjonowania gminy spraw. Na brak konstruktywnej krytyki ze strony
opozycji zwrócił uwagę również zastępca wójta, który na łamach gazety wydawanej przez
urząd gminy wyliczył, że podczas całej kadencji rady na 204 uchwały podczas 32 sesji radni
opozycji złożyli tylko jedną uchwałę120. Tu należy dodać, że statut gminy przewiduje prawo
do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą grupie 5 radnych121.
Należy zwrócić uwagę, że radni opozycji monitorują i kontrolują funkcjonowanie
władz gminnych, co wyraża się w zadawaniu pytań i zgłaszaniu krytycznych uwag
dotyczących funkcjonowania gminy. Podczas analizowanych sesji pojawiły się pytania
dotyczące np. przebiegu procedury konkursowej wyboru zastępcy dyrektora i dyrektora
gminnego gimnazjum, umów zawartych z firmą doradczą obsługującą proces subrogacji oraz
kosztów tego doradztwa, kwestii niskiej efektywności w zakresie pozyskiwania środków
unijnych122. Zwracano również uwagę na przypadki niegospodarności. Radni opozycji
statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzaduterytorialnego-2016,5,13.html i https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektorainstytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego2017,5,14.html (data dostępu: 08.12.2019).
118 http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6006/protokol-z-xviii-sesji-rady-gminydomaszowice-w-dniu-19-wrzesnia-2016-r.pdf (data dostępu: 22.05.2018).
119 http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/5913/protokol-z-xvi-sesji-rady-gminy-domaszowicew-dniu-21-czerwca-2016-r.pdf (data dostępu: 23.05.2018).
120
http://domaszowice.pl/download/attachment/6630/gazeta-gminy-domaszowice-nr-16-2018-wyd-styczenluty.pdf (data dostępu: 02.06.2018).
121 http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/5799/protokol-z-xv-sesji-rady-gminy-domaszowicew-dniu-15-kwietnia-2016-r.pdf (data dostępu: 22.05.2018).
122 Załącznik 10 do protokołu nr XV.2016 z sesji rady gminy pokazuje pozycję gminy Domaszowice w zakresie
wykorzystania środków unijnych, w porównaniu do pozostałych gmin powiatu. Liczba umów w poszczególnych
gminach podpisanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20072013 wygląda następująco: Domaszowice – 1; Świerczów – 2; Wilków – 3; Pokój – 6; Namysłów – 22.
Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę umów podpisanych w ramach komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Wilków – 8; Pokój – 17; Świerczów – 18; Domaszowice – 19,
Namysłów – 58. Te dane pokazują, że Domaszowice osiągnęły słaby wynik jeśli chodzi o pozyskiwanie
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działają również na rzecz transparencji, a przykładem jest skarga złożona przez radnych
opozycyjnych do przewodniczącego rady gminy, z której wynika, że na stronie BIP nie są
publikowane zarządzenia wójta od 2014 r., protokoły z kontroli zewnętrznych dotyczące
oświaty i protokoły z sesji rady gminy Domaszowice. Przewodniczący zawnioskował, aby
sprawę zbadała komisja rewizyjna123. Jest to przykład działania na rzecz transparencji gminy,
które zostało zainicjowane przez instytucje odpowiedzialną za rozliczalność: opozycję w
radzie gminy. Widać tu związki przyczynowe między istnieniem mechanizmów rozliczalności
a transparencją, ponieważ zastępca wójta podczas kolejnej sesji wytłumaczył przyczyny braku
publikacji tych dokumentów (brak odpowiedniego oprogramowania) i zadeklarował, że
brakujące dokumenty zostaną opublikowane do końca 1 kwartału 2017.
Tej postawie kontrolnej i krytycznej wobec władz wykonawczych towarzyszy pewna
niemoc radnych opozycyjnych, która wynika z arytmetyki poparcia dla wójta w radzie gminy
pozwalającej na przeforsowanie własnych pomysłów. Wydaje się również, że silnej pozycji
wójta w radzie gminy może towarzyszyć brak zrozumienia dla kontrolnej funkcji ze strony
radnych opozycyjnych. Przykładem może być wypowiedź przewodniczącego rady gminy,
który odniósł się do wywiadów udzielanych dziennikarzom przez radnych i stwierdził, że „nie
przystoi” oceniać innych radnych124. Miarą postawy wobec krytyki funkcjonowania władz
gminnych jest gazeta wydawana przez urząd gminy. Z wywiadu przeprowadzonego z
przedstawicielem opozycji w radzie gminnej wynika, że radni opozycji wnioskowali o
udostępnienie im przynajmniej jednej strony w gazecie, jednak spotkali się z odmowną
odpowiedzią. Argumentowano to tym, że ta strona zostanie wykorzystana do krytyki władz.
Dlatego opozycja pracuje nad wydaniem własnej gazety „Echo Domaszowic”, która ma być
przeciwwagą dla „gminnej tuby propagandowej”125. Radny wskazał również, że problemem
środków, które dotyczą w dużej mierze infrastruktury (tzw. projekty twarde), natomiast jeśli chodzi o projekty
miękkie związane z kapitałem ludzkim zajęły pozycję gorszą tylko od Namysłowa
(http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/5913/protokol-z-xvi-sesji-rady-gminy-domaszowice-wdniu-21-czerwca-2016-r.pdf; data dostępu: 23.05.2018).
123 http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6099/protokol-z-xxi-sesji-rady-gminy-domaszowicew-dniu-06-grudnia-2016-r.pdf (data dostępu: 23.05.2018).
124 http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6051/protokol-z-xix-sesji-rady-gminy-domaszowicew-dniu-05-pazdziernika-2016-r.pdf (data dostępu: 23.05.2018).
125 Respondent udostępnił autorowi badań pierwszą, roboczą stronę pierwszego numeru gazety, która miała się
wkrótce pojawić w obiegu. Fragment wstępu: „Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice!!! Dziś oddajemy
do Waszych rąk pierwszy numer gazety samorządowej! Będziemy się starać przekazywać obiektywną prawdę
wbrew gminnej tubie propagandowej, gdzie podwładni wójta pieją z zachwytu, a gmina tonie w długach. Z
natury gazety wydawane przez gminy są nieobiektywne i służą tylko władzy. My jesteśmy niezależni i jak tylko
będziemy mogli to pokażemy prawdziwą twarz władzy i jej poczynań, a Wy czytelnicy ocenicie to
sami”(materiał w posiadaniu autorów).
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jest ograniczony dostęp do informacji o działaniach urzędu – urzędnicy niechętnie udzielają
opozycji informacji o pracach urzędu (wywiad z L). Jak wynika z analizy protokołów sesji
rady gminnej ten zarzut pojawił się również na sesji, ponieważ niektóre informacje związane
z funkcjonowaniem gminy są przedstawiane radnym na kilka dni przed lub dopiero podczas
sesji więc radni nie mają możliwości przygotowania się do obrad.
Najbardziej znaczącym przykładem działalności kontrolnej ze strony opozycji jest
skarga wyborcza złożona na wójta w związku procesem przeprowadzania wyborów w 2014.
Wybory te w drugiej turze wygrał urzędujący od lat wójt przewagą 54 głosów, pokonując
kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Według jednego z liderów opozycji (oraz wójta
Domaszowic w latach 1990-1994) zwycięstwo było wynikiem manipulacji wyborczych,
dlatego złożył skargę wyborczą wraz z listą 50 nazwisk osób, które według niego nie
mieszkały w gminie, ale głosowały. Sąd administracyjny, który rozpatrywał skargę odrzucił
ją, ale sprawą zajęła się prokuratura, która w listopadzie 2016 postawiła wójtowi i
sekretarzowi gminy zarzuty. Są wśród nich zarzuty naruszenia swobody głosowania poprzez
skłanianie do głosowania na określoną osobę, dowożenie wyborców do komisji wyborczych,
wpisanie do rejestru wyborców osób nie uprawnionych do głosowania czy skłanianie
świadków do składania fałszywych zeznań (Staśkiewicz 2017). Ten sam radny złożył również
skargę na opieszałość prokuratury do ministra sprawiedliwości i zarazem prokuratora
generalnego z prośbą o objęcie śledztwa specjalnym nadzorem oraz zwrócenia się do
właściwych organów administracji o wprowadzenie nadzoru komisarycznego w gminie. W
piśmie czytamy, że przed wyborami złożono ponad 70 wniosków o zameldowanie w gminie
przez osoby, które faktycznie nie mieszkają w gminie i były to osoby spokrewnione z wójtem,
sekretarzem gminy, radnymi sprzyjającymi wójtowi oraz pracownikami urzędu. Z jednej
strony jest to przykład monitorowania władzy lokalnej przez opozycję, ale z drugiej strony
należy to również rozpatrywać jako element rywalizacji wyborczej i próbę wykorzystania
dostępnych mechanizmów rozliczalności (sądy, prokuratura, media regionalne 126) w celu
osłabienia przeciwnika politycznego.
Próba wyjaśnienia profilu jakości rządzenia
Wydaje się, że zgromadzone przez nas dane pozwalają na przedstawienie trzech
zasadniczych czynników współodpowiedzialnych za niską pozycję gminy w indeksie jakości
126 Radny, który złożył protest chętnie występuje w mediach regionalnych, które relacjonują sprawę.
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rządzenia. Pierwszym jest styl rządzenia wójta oparty na koncentracji władzy i
spersonalizowanych relacjach oraz wynikająca z niego długotrwała dominacja w lokalnym
systemie politycznym. Drugim czynnikiem jest silna polaryzacja polityczna i towarzyszący jej
konfliktowy model relacji politycznych. Trzecim jest kondycja społeczności lokalnej
charakteryzująca się podziałem na mikro-światy, których mieszkańcy skoncentrowani są na
partykularnych interesach zakorzenionych w tożsamościach rodzinnych i sąsiedzkich.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na długotrwałą dominację jednego
środowiska politycznego, w tym lidera tego środowiska. Zarówno przedstawiciel opozycji w
radzie gminy, jak i przedstawiciel władz gminnych zwrócili uwagę na scentralizowany model
zarządzania oparty o osobę wójta. Przedstawiciel opozycji w radzie gminy, zdeklarowany
przeciwnik wielokadencyjności, przedstawił Domaszowice jako „kryształowy” przykład
„zabetonowania sceny politycznej”. Wskazał, że porównując gminę Domaszowice z innymi
gminami powiatu widać zapóźnienie cywilizacyjne, a gmina wypada również „zawsze na
końcu” w różnego rodzaju rankingach np. czasopisma „Wspólnota”. Wskazał również, że
gmina jest najbardziej zadłużoną z gmin powiatu127. Domaszowice nazywa „socrealistycznym
skansenem” wskazując, że już w PRL gmina była prymusem w skali ogólnokrajowej jeśli
chodzi o członkostwo, a obecnie jest rządzona autorytarnie i jej mieszkańcy są poddani
„propagandzie sukcesu” oraz okłamywani przez władzę. Ta krytyczna ocena rzeczywistości
gminnej spowodowała, że respondent zdecydował się wrócić do polityki (był wójtem w latach
1990-1994) i wystartować w wyborach samorządowych w 2014 roku. Jak mówi, jest to
„walka o demokrację” (wywiad z L).
Delikatniejszego języka w opisie lokalnych stosunków politycznych używa
przedstawiciel urzędu gminy, według którego jest to jedna z „bardziej czerwonych” gmin, w
której dominuje „wschodni styl zarządzania”. Pytany o fenomen wielokadencyjności wójta,
mówi też o „starym stylu zarządzania” polegającym na jednoosobowym podejmowaniu
decyzji, gdzie „wójt decyduje o wszystkim i bierze za to odpowiedzialność”. Taki styl
zarządzania według respondenta pasował wielu mieszkańcom. Przedstawiciel urzędu zdaje
sobie sprawę, że dotychczasowy model zarządzania gminą jest coraz bardziej „skostniały”, a
127 Respondent po przeprowadzonym wywiadzie wysłał autorowi dane dotyczące jego aktywności jako radnego
oraz dane dotyczące zadłużenia gminy na 1 mieszkańca opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Według
tych danych zadłużenie na jednego mieszkańca w gminach powiatu (stan na 3 kwartał 2017 r.) wygląda
następująco: Domaszowice – 1293; Namysłów – 1128; Świerczów – 1042; Pokój – 915; Wilków – 492. Zob.
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/179893/Zadluzenie-gmin--Dane-Ministerstwa-Finansowo-zadluzeniu-poszczegolnych-gmin (data dostępu: 03.07.2018).
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sam urząd wymaga modernizacji, nie ma terenów inwestycyjnych, zanika życia sportowe, nie
ma inicjatyw integrujących całą społeczność. Uważa, że należy zabiegać o inwestorów i
przyjąć bardziej aktywną postawę. Pytany o dotychczasową bierność wójta w tym zakresie
wskazuje na swoiste zasiedzenie, które utrudnia przyjęcie bardziej prorozwojowej strategii.
Respondent pytany o potencjał do powołania rady młodzieżowej i rady seniorów w gminie
zwrócił uwagę, że dotychczas nie podejmowano takich inicjatyw, ponieważ zbyt mocno
zakorzeniony był model jednoosobowego podejmowania decyzji. Pokazał więc wyraźny
związek między stylem rządzenia w gminie, a spełnieniem określonych kryteriów zasady
równości z naszego indeksu jakości rządzenia. Powołanie takich ciał było traktowane przez
wójta jako zagrożenie dla jego władzy i ryzyko umocnienia się innych grup. Według
respondenta, w gminie obecnie następuje przesilenie, ponieważ pojawia się nowa, młoda
grupa wyborców (część z nich za granicą podpatrzyła inne standardy), która oczekuje nowego
zarządzania gminą opartego na „otwartości” oraz potrzebie zmiany i sukcesów (wywiad z Ł).
Respondenci zwrócili również uwagę, że dotychczasowy sposób zarządzania gminą
okazuje się nieefektywny, co wyraża się w problemach modernizacyjnych gminy, braku
bardziej ambitnych planów i niezadowoleniu coraz większej liczby mieszkańców
oczekujących większej otwartości oraz nowoczesności128. Warto zwrócić uwagę, że jedną z
obiektywnych miar dotychczasowego podejścia do zagadnienia rozwoju może być brak
aktualnej strategii rozwoju gminy129. Ostatnia taka strategia dotyczyła lat 2007-2013 i ona
również pozwala na pewne wnioski, co do efektywności sprawowania władzy, ponieważ
jednym z jej priorytetów była budowa kanalizacji. Należy jednak uwzględnić fakt, że
kanalizacja jest problemem wielu małych gmin wiejskich, w których gęstość zaludnienia oraz
ukształtowanie powierzchni utrudniają budowę sieci kanalizacyjnej. Wobec tego można
uznać, że brak takiej sieci kanalizacyjnej nie musi być miarą nieefektywnego zarządzania
gminą, ale raczej racjonalności uzasadnionej diagnozą kosztów całego przedsięwzięcia.
Jednak w Planie Rozwoju Lokalnego gminy na Lata 2007-2013, budowę sieci kanalizacyjnej
przedstawiono na pierwszym miejscu listy zadań do realizacji na terenie gminy130. Oznacza to,
że z dokumentu strategicznego wynika iż uznano projekt za realną potrzebę społeczności
128 Przykładowo, w gminie, choć jest placówka bankowa, nie ma bankomatu, a jedyny sposób na wypłacenie
pieniędzy daje supermarket Dino, w którym można pobrać maksymalnie trzysta złotych.
129 Badania nad strategiami rozwoju lokalnego pokazują, że w 2014 r. tylko trzy gminy (w tym Domaszowice)
w województwie nie posiadały aktualnej strategii rozwoju (Heffner i in. 2014).
130 http://www.static.domaszowice.pl/download/1655/plan_rozwoju_lokalnego_gminy_domaszowice_na_lata_
20072013.doc+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (data dostępu: 25.05.2018).
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lokalnej (plan przygotowywano również w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród
mieszkańców gminy) oraz priorytet rozwoju lokalnego. Taką diagnozę przeprowadzono już
przed rokiem 2007, a według danych GUS w 2015 r. 7% mieszkańców gminy korzystało z
sieci kanalizacyjnej (średnia dla gmin powiatu wynosiła w tamtym czasie 53%). Wobec tego
władzom gminy nie udało się zrealizować priorytetów wyraźnie założonych w przygotowanej
przez nich strategii rozwoju. Należy dodać, że w 2017 roku gmina uzyskała wparcie
finansowe z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w
ramach którego we wsi Domaszowice ma zostać zbudowana kanalizacja sanitarna131.
Kolejną charakterystyką, która może pomóc w interpretacji miejsca gminy w
rankingu jest wysoki poziom polaryzacji politycznej, który utrudnia konstruktywną
współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów i podejmowanie inicjatyw na rzecz
rozwoju gminy. Zarówno wyniki wyborów samorządowych z 2014 r. (w których wójt
zwyciężył przewagą 54 głosów), protokoły z sesji rady gminnej, jak i informacje uzyskane z
wywiadów pokazują silny podział społeczności lokalnej oraz kulturę konfliktu politycznego.
Przedstawiciel urzędu gminy zwrócił uwagę, że lokalne środowisko opozycyjne prowadzi
politykę

polegającą

na

„okładaniu

się”,

kłamstwach,

podważaniu

wiarygodności

pracowników urzędu i rozsiewanie plotek dotyczących życia prywatnego pracowników
urzędu. Według niego opozycja jest mało zainteresowana kompromisem (wywiad z Ł).
Natomiast przedstawiciel opozycji zarzuca władzom gminy postawę autorytarną, niechęć do
przyjęcia krytyki, utrudnianie dostępu do informacji o pracach urzędu. Podaje również
przykład utrudnień z jakimi zetknął się w związku z organizacją spotkania z jednym z posłów
Prawa i Sprawiedliwości. W Domaszowicach nie ma świetlicy, dlatego salę na spotkanie z
posłem trzeba było wynająć od urzędu gminy 132. Według rozmówcy urząd celowo przeciągał
całą procedurę do momentu zamknięcia kasy urzędu o 14.00, tak aby nie móc wpłacić
pieniędzy za wynajem. Ostatecznie zapłacono w kasie w banku i udało się zorganizować
spotkanie (wywiad z L). Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie na ile podane informacje
korespondują z prawdą, a na ile są efektem politycznych emocji i utarczek, jednak pokazują
one brak wzajemnego zrozumienia po każdej ze stron i przypisywanie sobie złych intencji.
Taki model relacji między głównymi siłami politycznymi może być wynikiem długotrwałej
131 https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/06/zal.-3798.pdf (data dostępu: 25.05.2018).
132 Oznacza to również, że wszelkie niezależne od władz gminnych inicjatywy wymagają ich organizacji w
salach urzędu i procedury wynajmu sali, co daje wgląd w specyfikę takiej inicjatywy oraz możliwość utrudniania
organizacji takich inicjatyw.
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dominacji politycznej tego samego wójta, której towarzyszy wyłanianie się niedoświadczonej
politycznie opozycji, starającej się korzystać z dostępnych jej instrumentów nacisku na
władzę (nie dysponując jednocześnie zasobami, którymi dysponuje wójt).
Podział na zwolenników i przeciwników wójta przenosi się również na relacje z
urzędem gminy, ponieważ przeciwnicy wójta zakładają, że nie będą traktowani w sposób
bezstronny. Są tacy, którzy nie przychodzą do urzędu, ponieważ nie mają do niego zaufania
(wywiad z K). Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być utrzymywanie się i wzmacnianie
silnych relacji między urzędem a wyodrębnioną grupą zadowolonych petentów, przy braku
krytycznych informacji zwrotnych ze strony osób niezadowolonych, co mogło sprzyjać
utrzymywaniu się dotychczasowego modelu zarządzania.
Ostatnim ważnym zagadnieniem, które rzuca światło na profil jakość rządzenia w
gminie jest stan społeczności lokalnej i jej relacje z instytucjami władzy gminnej. Z
wywiadów wynika, że poziom zainteresowania sprawami gminy i gotowość do działania na
rzecz dobra wspólnego są raczej niskie. Nie oznacza to, że nie pojawiają się oddolne
inicjatywy, są one jednak zazwyczaj ograniczone do poziomu sołectwa i realizowane w
ramach tradycyjnych, wiejskich instytucji integracji społecznej takich jak sołtys, OSP czy
koła gospodyń wiejskich. Według jednego z sołtysów „ludzie żyją każdy sobie”. Na ostatnie
zebranie sołeckie, we wsi liczącej 400 osób, przyszło 15. Na zebranie dotyczące możliwości
sprzedaży alkoholu we wsi, przyszedł tyko sołtys oraz urzędniczka z gminy. Jak mówi sołtys
„ludzie są pozamykani w sobie” i sprawy lokalne pozostawili wójtowi, radzie gminy i
sołtysom (wywiad z M). Na poziomie sołectw przeważa myślenie, według którego to gmina
jest odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów – mieszkańcy ciężar tej odpowiedzialności
pozostawiają władzom gminnym. Frekwencja na zebraniach sołeckich jest bardzo niska,
pomimo tego, że podczas takich zebrań dzielone są pieniądze na finansowanie lokalnych
przedsięwzięć133. W poszczególnych sołectwach poziom integracji jest więc również niski, a
lojalność oraz mobilizacja przebiegają według kryteriów familijno-klanowych. Nie ma
poczucia gminnej wspólnoty samorządowej i gotowości do drobnych poświęceń własnego
prywatnego interesu, tak, aby mogli na tym skorzystać pozostali mieszkańcy gminy oraz
budżet gminny. Przykładem na jaki powołuje się przedstawiciel urzędu jest kwestia transportu
133 Według uchwały budżetowej na rok 2017 w ramach funduszu sołeckiego przewidziano 179 tysięcy złotych.
Kwoty do rozdysponowania oscylują, w zależności o sołectwa, między 8 a 30 tysiącami złotych. Zob.
http://www.bip.domaszowice.pl/download/attachment/6119/uchwalaxxii13420162016-12-29-w-sprawieuchwalenia-budzetu-gminy-na-2017-r.pdf (data dostępu: 23.05.2018).
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szkolnego w gminie. Mieszkańcy chcieliby, aby autobus szkolny podjeżdżał najlepiej po
każde dziecko indywidualnie do ich domostw – domagają się kilku przystanków w każdej
wsi, żeby mieć blisko do autobusu nie uwzględniając kosztów proceduralnych (otwarcie
przystanku), czasowych i finansowych takiego rozwiązania. Jak mówi respondent, wielu
mieszkańców nie jest w stanie spojrzeć na gminę „z lotu ptaka” i wyobrazić sobie całej
wspólnoty samorządowej, a dla partykularnych interesów chcą rozwiązań, które w dłuższej
perspektywie będą również niekorzystne dla nich samych, gdyż są kosztowne dla gminy
(wywiad z Ł).
Gmina jest więc podzielona na mikroświaty społeczne, dominują w niej identyfikacje
z własną wsią. Z rozmowy z jednym z respondentów wynika, że jedyną płaszczyzną integracji
między sołectwami są gminne dożynki, podczas których przedstawiciele poszczególnych
sołectw dekorują różne miejsca w Domaszowicach, co jest podstawą „zdrowej rywalizacji”.
Aktywność na poziomie sołectw jest uzależniona w dużej mierze od lokalnych liderów którzy
animują lokalną aktywność. Najbardziej dynamiczne inicjatywy są efektem współpracy
między aktywnym sołtysem, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz kołami gospodyń
wiejskich. Jeśli chodzi o rolę radnego to są oni pośrednikami między sołectwem a władzami
gminnymi, a broniąc interesów sołectwa w radzie wzmacniają jednocześnie tożsamości
sołeckie (wywiad z K). Warto również zwrócić uwagę, że sołtysi nie postrzegają często
swojej funkcji jako politycznej. Respondent (sołtys) nie jest zainteresowany byciem częścią
polityki lokalnej, przyjmując raczej postawę bezpiecznego dystansu, ponieważ „jak wsadzisz
rękę między drzwi to ci ją przytrzasną” (wywiad z M). Polityka jest więc postrzegana jako
coś zarezerwowanego dla formalnych instytucji politycznych tzn. wójta i rady gminy, a
zaangażowanie w nią jawi się jako zagrożenie.
Wydaje się, że ten stan odsunięcia się od polityki lokalnej mieszkańców, braku
identyfikacji ze wspólnotą gminną oraz przeniesienia odpowiedzialności na władze gminne
można wytłumaczyć odwołując się do kilku czynników. Z jednej strony działają tu cechy
charakterystyczne dla małych, rolniczych wspólnot wiejskich, charakteryzujących się
koncentracją na interesie własnej grupy pierwotnej i zamknięciem na sprawy wykraczające
poza własne kręgi sołeckie przy jednoczesnej nieufności wobec władzy. Z rozmowy z jednym
z lokalnych przedsiębiorców, człowiekiem, który przybył na te tereny spoza gminy, wynika
obraz społeczności, dla której „demokracja to wójt”, a jego miejskie pochodzenie jest wciąż
barierą dla integracji z lokalną społecznością (wywiad z N).
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Należy też zwrócić uwagę na czynnik, który podkreślali szczególnie przedstawiciele
władz, a mianowicie kresowe pochodzenie dużej części mieszkańców gminy. Według nich w
sołectwach, w których dominuje ludność pochodzenia kresowego, w porównaniu z tymi gdzie
dominują osadnicy z Polski centralnej, wyższy jest poziom lokalnych więzi zakotwiczonych
w strukturach krewniaczych (przedstawiciel władzy mówi o „tożsamościach klanowych”).
Ludność, która przybyła z Kresów Wschodnich, wciąż tworzy zamknięte wspólnoty, w
których czasem dominuje jedno nazwisko. Mamy więc do czynienia z sołectwami
charakteryzującymi się tym, co Robert Putnam określił mianem wiążącego kapitału
społecznego, gdzie silna wewnątrzgrupowa więź współistnieje z brakiem powiązań z
otoczeniem zewnętrznym. Według respondentów pochodzenie kresowe ma wpływ również na
niższą jakość gospodarowania posiadanym mieniem, porządek we wsi i estetykę domostw –
wciąż widać różnice między wsiami „kresowymi” a tymi z ludnością z Polski centralnej
(wywiad z K; wywiad z Ł).
Ostatni czynnik wyjaśniający niską jakość społeczeństwa obywatelskiego to opisany
już model jednoosobowego zarządzania gminą. Można przypuszczać, że specyfika
wieloletniej polityki wójta, która była reprodukcją wzorów sprawowania władzy
odziedziczonych z czasów socjalizmu, sprzyjała petryfikacji i umacnianiu opisanych wyżej
postaw. Miejscowa ludność była więc przyzwyczajana do odgórnej i scentralizowanej
formuły rządzenia, w której mobilizacja oddolna jawiła się jako zbędna lub zagrażająca
własnym interesom. Należy jednak odnieść się jeszcze do jednej, charakterystycznej dla
Domaszowic cechy, która osłabia argument o niskim poziomie partycypacji, a mianowicie
wysokiej frekwencji wyborczej podczas kolejnych wyborów samorządowych.
Domaszowice charakteryzują się najwyższą, w porównaniu z pozostałymi gminami
powiatu, frekwencją w wyborach lokalnych (zob. rys. 12). Ta przewaga, choć już nie tak
wyraźna, dotyczy również wyborów do Sejmu. Biorąc pod uwagę miejsce gminy w indeksie
jakości rządzenia, pojawia się więc interesujący przypadek, z którego wynika, że wysoka
frekwencja nie zawsze może być wskaźnikiem wysokiej jakości rządzenia. W tym przypadku
wysoka frekwencja może być tłumaczona specyfiką lokalnych stosunków społecznopolitycznych związanych z mobilizacyjną siłą wójta oraz jego długotrwałym utrzymywaniem
się u władzy. Należałoby odpowiedzieć na pytanie jak możliwe jest wielokadencyjne
utrzymywanie się u władzy w warunkach niskiej jakości rządzenia?
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Rys. 12: Frekwencja w wyborach do rad gminy w powiecie namysłowskim
Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej

Po pierwsze wydaje się, że wójt przez lata władzy stworzył dobrze funkcjonujący
system powiązań z lokalnym elektoratem. Jedną z metod tworzenia tych powiązań było
wykorzystanie lokalnych zasobów publicznych i ich odpowiednia redystrybucja zgodnie z
logiką relacji patronacko-klientelistycznych. Z wywiadu z przedstawicielem urzędu wynika,
że w gminie funkcjonuje hierarchia polityczna opierająca się na piramidzie wójt – ksiądz –
sołtysi – OSP, która stanowiła silną bazę poparcia dla wójta. Jednym z instrumentów
wzmacniania tego systemu było dzielenie budżetu gminy, np. bardzo duży procent budżetu
jest przeznaczany na lokalne OSP134, które stanowią zaplecze wyborcze wójta (Wywiad z Ł).
Na wykorzystanie zasobów gminnych wskazuje również przedstawiciel opozycji, który
uważa, że jest to jedna z metod nagradzania lojalności oraz karania za jej brak. Jego zdaniem,
134 W jednym z wywiadów z wójtem czytamy, że gmina Domaszowice ma największy wśród innych
samorządów powiatu namysłowskiego procentowy udział środków z budżetu gminy na funkcjonowanie ochrony
przeciwpożarowej tzn. ok 2,5 % (w 2017 roku była to kwota 336 tysięcy złotych). Wójt uczestniczy w
spotkaniach sprawozdawczych podsumowujących działalność lokalnych OSP i o strażakach oraz współpracy z
nimi wypowiada się pochlebnie. Jednocześnie w wywiadzie odnosi się do sugestii niektórych radnych, aby
dokonywać przeglądów jednostek OSP oraz oceniać ich pracę, wskazując, że wójt nie ma władztwa nad ich
strukturą i działalnością ponieważ formalnie są to niezależne stowarzyszenia. Oznacza to, że pojawiły się głosy
krytyczne wobec lokalnych OSP, a wójt występuje wyraźnie w roli protektora ich autonomii i dobrego
wizerunku
(http://domaszowice.pl/download/attachment/6630/gazeta-gminy-domaszowice-nr-16-2018-wydstyczen-luty.pdf; data dostępu: 25.05.2018).
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wykorzystanie dostępnych zasobów jest trochę bardziej urozmaicone i należy do niego także
zatrudnienie w urzędzie gminy i podległych jednostkach ( od początku jest jasne kto zostanie
wybrany w procedurze konkursowej), załatwianie spraw w urzędzie (osoby nielojalne mają
utrudnienia administracyjne, spowalnia się bieg ich spraw) oraz roboty publiczne będące
instrumentem dzielenia pracy w gminie i nagradzania lojalności (wywiad z L).
Przykładem wykorzystania zasobów gminnych do kreowania pozytywnego
wizerunku urzędu gminy jest również wspomniana już „Gazeta Gminy Domaszowice”.
Gazeta pełni ważne funkcje w życiu mieszkańców gminy, będąc instrumentem informowania
o sprawach gminnych oraz integrowania społeczności lokalnej. Jest wydawana w 1000
egzemplarzy, tak, aby jeden egzemplarz przypadał na domostwo (wywiad z K). Jednocześnie
analiza pierwszych ośmiu numerów gazety, które pojawiły się od marca 2017 do czerwca
2018, pokazuje, że jest to instrument promowania wójta i podległych mu urzędników. W
siedmiu z ośmiu numerów na samym początku pojawiają się wywiady z wójtem, a w każdym
z numerów jest również strona (zazwyczaj 3), na której swoje opinie przedstawia wicewójt.
W gazecie głosu udziela się również lokalnym działaczom, na co przeznacza się zawsze jedną
ze stron. Są to zawsze osoby związane z władzami gminy, tzn. radni z SLD, sołtysi, prezes i
komendanci OSP, urzędniczka gminna oraz prezes lokalnego klubu sportowego. W pięciu
numerach nie pojawiają się jakiekolwiek informacje o opozycji w radzie gminy, a w trzech
pojawiają się krytyczne uwagi pod adresem radnych opozycyjnych.
Obok rozdysponowania zasobów jako metody budowania poparcia lokalnego, nie
można pominąć samej więzi emocjonalnej między wójtem a jego zwolennikami. Wydaje się,
że część zwolenników wójta popiera go ze względu na jego trwałe zakorzenienie w gminie,
cechy osobowościowe oraz umiejętność budowania osobistych relacji z ludźmi 135. Wójt już w
czasach PRL, jako pierwszy sekretarz gminnej PZPR, uchodził za osobę, która wiele mogła
załatwić dla miejscowych rolników, np. części do traktora. Ta strategiczna pozycja oraz
charyzma zapewniły mu poważanie wśród przedstawicieli lokalnej społeczności. Jego główny
rywal w wyborach na wójta (w roku 2002, 2006 i 2010) z PSL, już w 2004 roku stwierdził, że
wójt „do perfekcji opanował socjotechnikę” sugerując, że jego przeciwnik z Solidarności nie
potrafił „rozmawiać z ludźmi” (Zyzik 2004). Z rozmowy z jednym z respondentów , wynika,
że głosuje na niego „bo go zna” i wójt jest „tutejszy” (wywiad z M). Natomiast jeden z
135 Na stronie internetowej BIP gminy w zakładce „sylwetka wójta” czytamy, że z wykształcenia jest
socjologiem, a z gminą Domaszowice związany jest od 1976 roku. Prywatnie miłośnik „przyrody, lasu i uprawy
ogrodu”.
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mieszkańców gminy, głosujący na PIS, wskazuje, że wójt jest bardzo miłym człowiekiem,
kłania się każdemu nisko, mieszka w gminie od wielu lat i każdemu chciałby pomóc. Jest
przykładem „swojego chłopa”, który ma swoich kolegów i znajomych głosujących na niego
podczas wyborów (wywiad z O). Wójt jest więc osobą definiowaną jako swojska, tutejsza,
umiejętnie budująca osobiste relacje, co stanowi kapitał społeczny podlegający konwersji w
kapitał polityczny w okresie wyborów. Mamy tu do czynienia z tzw. rentą z zasiedzenia,
której ważnym komponentem są rozpoznawalność i przyzwyczajenie do włodarzy
sprawujących swoją funkcję przez kilka kadencji (Żurek 2012: 176-177).
Ostatnim czynnikiem, który wyjaśnia wielokadencyjność naszego przypadku jest
długotrwały brak silnej, atrakcyjnej alternatywy. Wynika on również z przedstawionych
powyżej charakterystyk takich jak styl rządzenia wójta, dostępne mu instrumenty konsolidacji
władzy i ewentualnego sankcjonowania przeciwników politycznych oraz słabość lokalnej
społeczności. Według jednego z respondentów przez długi czas taki układ się utrzymywał,
ponieważ większość nie chciała się angażować w działania przekonana, że „i tak nic z tego
nie będzie”. W gminie brakowało liderów, część osób była zainteresowana utrzymaniem
status quo, a część bała się sankcji ze strony wójta (wywiad z L). Z kolei według
przedstawiciela urzędu w gminie nie ma opozycji, która byłaby sensowna pod względem
merytorycznym, językowym i „wizualnym” (wywiad z Ł).
Powyższa interpretacja wielokadencyjności uzupełnia nam obraz czynników
odpowiedzialnych za niską pozycję w indeksie jakości rządzenia. Pokazuje bowiem dynamikę
samowzmacniających się związków między stylem rządzenia, wielokadencyjnością a jakością
rządzenia. System rządzenia wójta, który pozwalał na utrzymywanie się przy władzy przez
wiele kadencji prowadził jednocześnie do niskiej jakości rządzenia (przynajmniej w świetle
zaproponowanych tu wskaźników). Wciąż pozostawała jednak grupa beneficjentów tego
systemu, na tyle duża i zorganizowana, aby istniejący układ władzy, którego gwarantem był
wójt, podlegał reprodukcji w okresach mobilizacji wyborczej. Jednocześnie wciąż
utrzymywała się grupa (być może liczba jej członków rosła) niezadowolonych z istniejących
stosunków społeczno-politycznych, ale grupa ta była przez długi czas milcząca, dopiero w
ciągu ostatnich lat uzyskała silniejszą i zwartą reprezentację polityczną wyrażając swoje
poparcie dla lokalnego PIS136.
136 Czyli partii, która dla wielu jej zwolenników jest partią ludzi odczuwających wykluczenie społeczne i
domagających się moralnego uzdrowienia życia publicznego (Gdula, Dębska,Trepka 2017).
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Konkluzje
Punktem wyjścia przeprowadzonych badań było założenie autorów, że istnieją
różnice w jakości rządzenia między zachodnią, bardziej jednolitą etnicznie częścią
województwa opolskiego, a jego południowo-wschodnią częścią zamieszkałą przez
przedstawicieli mniejszości niemieckiej i śląskiej. To założenie miało charakter wiedzy
zdroworozsądkowej, która uwarunkowana była funkcjonującymi w świadomości wielu
mieszkańców (a także regionalnych elit politycznych i dziennikarzy) województwa
stereotypowymi przekonaniami na temat jego podziału na gorzej prosperującą zachodnią
część oraz lepiej prosperującą wschodnią część, w której rolę odgrywają politycznoekonomiczne i kulturowe wpływy mniejszości niemieckiej. Na poziomie percepcji ten podział
uzyskiwał dodatkową ilustrację w postaci odmiennej estetyki i zagospodarowania wiejskich
obszarów zachodniej i wschodniej Opolszczyzny. Ta odmienność pobudzała wyobraźnię
przypominając Weberowski koncept protestanckich wartości i stereotypy dotyczące
niemieckiego porządku oraz organizacji pracy, skłaniając do pytania o wpływy czynnika
niemiecko-śląskiego na jakość rządzenia na poziomie gminnym. Obok wpływowej pracy
Roberta Putnama, to w dużej mierze potoczne doświadczenie lokalnej rzeczywistości skłoniło
nas do postawienia problemu badawczego, którego istotą były możliwe związki między
zróżnicowaniem etnicznym województwa a jakością rządzenia w jego poszczególnych
gminach.
Interesowała nas odpowiedź na pytanie czy faktycznie w gminach zróżnicowanych
etnicznie jakość rządzenia będzie wyższa, niż w tych jednolitych etnicznie? Następnie
chcieliśmy się dowiedzieć na czym polegają ewentualne związki między istnieniem
mniejszości śląskiej i niemieckiej a poziomem jakości rządzenia w gminie? Naszą hipotezą,
zgodnie z potocznym doświadczeniem, było przekonanie, że w gminach zróżnicowanych
etnicznie jakość rządzenia będzie wyższa. Uznaliśmy również, że będzie to wynikać z
poczucia odrębnej tożsamości i interesów politycznych mniejszości, które stanowią siłę
mobilizującą do szczególnych wysiłków w zakresie sprawowania władzy. W celu weryfikacji
postawionych hipotez przeprowadziliśmy dwa etapy badań, z których konkluzje zostaną
przedstawione w kolejnych akapitach.
Z analizy ilościowej wynika, że nie ma wyraźnego związku między zróżnicowaniem
etnicznym a holistycznie pojmowaną jakością rządzenia, tzn. w świetle naszych danych w
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gminach zróżnicowanych etnicznie średnia jakość rządzenia nie jest wyższa niż w
pozostałych gminach. Gdy mowa o holistycznie pojmowanej jakości rządzenia mamy na
myśli całkowitą wartość, jaką każda z gmin osiągnęła w zaproponowanym przez nas indeksie
jakości rządzenia, który uwzględnia pięć wymiarów. Można więc przyjąć, że nasza główna
hipoteza nie została jednoznacznie potwierdzona. Jeśli jednak wyodrębnić poszczególne
wskaźniki jakości rządzenia i ich związki ze zróżnicowaniem etnicznym, stwierdzone
zarówno w analizie ilościowej, jak i w studiach przypadku, zróżnicowanie etniczne wydaje
się odgrywać pewne znaczenie. Gminy zróżnicowane etnicznie, w porównaniu do jednolitych
etnicznie, charakteryzują się wyższym poziomem partycypacji. Jak wynika z analizy
jakościowej, jest to przede wszystkim efekt funkcjonowania aktywizujących organizacji
pozarządowych, ze szczególną rolą TSKN jako wielopoziomowej, funkcjonującej w skali
województwa struktury, mającej swoje fundamenty na poziomie gmin i sołectw w formie
zarządów gminnych oraz niemieckich kół przyjaźni. Struktury terenowe TSKN są platformą
lokalnej integracji społeczno-kulturalnej i politycznej. Wyższy poziom partycypacji może być
też wynikiem większego przywiązania mniejszości do małych ojczyzn, którego siła wynika z
faktu, że jest to ludność autochtoniczna, która zamieszkiwała te tereny przed II wojną
światową i odnosząca się (poprzez ciągłość i trwanie pamięci zbiorowej, instytucji życia
gospodarczego, religijnego i kulturalnego, politykę symboliczną) do okresu przedwojennego.
Nie wykluczamy również, podążając za ustaleniami Danuty Berlińskiej z jej badań z lat
90tych (Berlińska 1999), że świadomość bycia w mniejszości jest siłą mobilizującą do
zwiększonej aktywności na szczeblu samorządowym – istnieje przekonanie, że to właśnie
poziom samorządowy stwarza największe możliwości ochrony własnych interesów i praw, a
odpowiednie zakotwiczenie w strukturach władzy lokalnej miało to zagwarantować.
Należy również przypomnieć, iż w jednym z wariantów analizy korelacji pomiędzy
zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia, w którym uwzględniliśmy wyłącznie gminy
wiejskie, współzależność między zmiennymi była wyraźna. Z dużym prawdopodobieństwem
(co można stwierdzić analizując tabele i wykresy prezentowane w rozdziale IV) za tę
współzależność odpowiedzialny jest dużo wyższy poziom partycypacji w gminach
zróżnicowanych etnicznie.
Fenomen wysokiej partycypacji występuje również w gminie Walce, w której jakość
rządzenia ogółem jest niska. Analiza tego przypadku pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż
na poziomie lokalnym silna partycypacja, może mieć negatywne konsekwencje dla oceny
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jakości rządzenia w innych wymiarach. Propartycypacyjna siła lokalnych instytucji
mniejszości może prowadzić do zdominowania lokalnej sceny politycznej i osłabienia
klasycznych mechanizmów rozliczalności takich jak cykliczne i rywalizacyjne wybory. Może
również osłabić poziom otwartości, gdyż siła instytucjonalnych i nieformalnych powiązań
między władzami lokalnymi a środowiskiem lokalnym (zdominowanym przez przedstawicieli
mniejszości) jest na tyle duża, że daje poczucie dostępności do „wejść” lokalnego systemu
politycznego i osłabia potrzebę stosowania bardziej sformalizowanych rozwiązań na rzecz
transparencji. Dane ilościowe i studia przypadku pokazują więc, że zróżnicowanie etniczne
nie jest czynnikiem jednokierunkowo wpływającym na holistycznie pojmowaną jakość
rządzenia, ale ma raczej charakter ambiwalentny tzn. w zależności od wymiaru jakości
rządów może generować pozytywne i negatywne zjawiska. W celu sprawdzenia tego
spostrzeżenia na danych ilościowych, po zakończeniu analizy jakościowej wykonaliśmy
analizę korelacji pomiędzy wymiarem partycypacji a wymiarem rozliczalności. W grupie
gmin wiejskich zauważyliśmy negatywną, choć słabą korelację (-0,172; n=35). Żadnej
współzależności pomiędzy tymi wymiarami nie znaleźliśmy w całej próbie (n=60), podobnie
jak współzależności pomiędzy partycypacją a poziomem otwartości. Opisany tu jednak
mechanizm

możliwych

współzależności
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poszczególnymi wymiarami jakości rządzenia wydaje nam się na tyle istotny i ciekawy, że
postulujemy kontynuację badań w tym obszarze na poziomie małych gmin wiejskich.
Mimo iż hipoteza nie została potwierdzona w toku badań, to za wartość dodaną
płynącą z naszej analizy przyjmujemy również fakt, że w gminach zróżnicowanych etnicznie
jakość rządzenia nie jest niższa niż w gminach jednolitych. Taką możliwość sugerowałby
przegląd literatury, zawarty w pierwszym rozdziale książki. Większość badań wskazuje na
negatywną współzależność pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym a zjawiskami takimi jak
zaufanie społeczne, kohezja społeczna, siła społeczeństwa obywatelskiego, nierówności
ekonomiczne. Nie stwierdziliśmy też aby gminy wieloetniczne charakteryzowały się wysokim
stopniem polaryzacji społecznej, czy otwartym konfliktem międzygrupowym. Uznajemy
jednak przypadek województwa opolskiego jako specyficzny, szczególnie w porównaniu do
innych wieloetnicznych regionów Europy. Czynniki, które należy w tym kontekście brać pod
uwagę to:
- stosunkowo niski dystans kulturowy pomiędzy poszczególnymi grupami;
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- reżim prawny, gwarantujący przedstawicielom wszystkich badanych grup polskie
obywatelstwo, równość wobec prawa, a mniejszości niemieckiej dodatkowe gwarancje
wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę iż to, co dodatkowo odróżnia Opolszczyznę od
innych wieloetnicznych regionów jest fakt, że w stosunkowo krótkim czasie, około
czterdziestu lat po wojnie, ludność autochtoniczna została zdominowana przez ludność
napływową zarówno jeśli chodzi o liczbę ludności regionu ogółem jak i uzyskanie przez nią
przewagi w regionalnej polityce, kulturze i gospodarce.
Jeśli pokusić się o próbę wskazania uwarunkowań mogących mieć najważniejszy
wpływ na poziom jakości rządzenia w badanych gminach należy odwołać się do cech
wspólnych dla Paczkowa i Kolonowskiego, które jednocześnie nie występują w Walcach i
Domaszowicach. Te cechy to istnienie tradycji zatrudnienia w przemyśle i związana z tym
urbanizacja, która wyraża się w istnieniu małego ośrodka miejskiego. Kolejną cechą jest
istnienie konkurencyjnych, ale zarazem koncyliacyjnych środowisk politycznych w gminie.
Warto również zwrócić uwagę, że gminy charakteryzujące się najwyższą jakością rządzenia
aspirują do bycia gminami turystycznymi i starają się wykorzystać swój potencjał turystyczny
jako ważny element gospodarki lokalnej i własnej tożsamości. Tych charakterystyk nie
odnajdujemy w przypadku Domaszowic i Walc137. Na tym etapie badań nie jesteśmy w stanie,
w sposób wyczerpujący i w pełni rzetelny, odpowiedzieć na pytanie o charakter wpływu tych
cech na jakość rządzenia, wagę każdej z nich oraz wzajemne związki między nimi. W
przypadku niektórych uwarunkowań , szczególnie kwestii konkurencyjnej i koncyliacyjnej
sceny politycznej, mierzymy się z problemem kierunku uwarunkowań przyczynowych.
Wydaje się, że możemy założyć iż tradycje industrializacji i urbanizacja oraz istnienie
obiektywnych (tzn. geograficznych i architektonicznych) podstaw dla rozwoju turystyki są
pierwotnymi, strukturalnymi uwarunkowaniami wyższej jakości rządzenia. Jednak w
przypadku konkurencyjnej i koncyliacyjnej sceny politycznej możemy uznać, że może ona
być nie tylko przyczyną, ale także skutkiem wysokiej jakości rządzenia.

137 Wprawdzie w Domaszowicach mieliśmy do czynienia z instytucjonalizacją opozycji, ale jej relacje z
większością rządzącą miały charakter konfrontacyjny, co może wynikać ze związków lokalnej polityki z
partiami politycznymi o odmiennych orientacjach ideologicznych.
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Nie wiemy dokładnie jak fakt tradycji przemysłowych i istnienie małego miasta
może przełożyć się na wyższą jakość rządzenia. Socjologiczna wyobraźnia sugeruje, że
uprzemysłowienie i urbanizacja zmieniają charakter relacji międzyludzkich na danym terenie
osłabiając
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jednocześnie

rozszerzając

zakres

kontaktów

międzyludzkich wraz z pojawianiem się większych skupisk ludności. Istnienie gospodarki
przemysłowej mogło mieć wpływ na poziom zamożności lokalnej ludności, jej styl życia i
oczekiwania wobec lokalnej elity władzy. Istnienie przemysłu w lokalnym pejzażu wymagało
również od władz gminnych odpowiedniej obsługi administracyjnej i profesjonalizacji kadr.
Być może socjologiczny fakt małego miasta, jako centrum integracji politycznej i kulturowej,
sprzyja bardziej profesjonalnej i otwartej administracji lokalnej. Z kolei konkurencja
polityczna, która nie wyklucza popierania konkretnych rozwiązań i projektów realizowanych
przez rządzących, wydaje się być źródłem dynamizmu w lokalnej polityce, stanowiąc
alternatywę dla władzy i podmiot nadzorujący jej poczynania. Turystyka, ze swej istoty
zorientowana na osoby i instytucje spoza gminy, wymaga otwartości, profesjonalnego
podejścia oraz koordynacji/współpracy między władzami i wszystkimi oddolnymi
podmiotami zainteresowanymi przyciągnięciem turystów. Na tym etapie badań są to jedynie
interpretacje, które stanowią inspirację do formułowania kolejnych hipotez i podjęcia bardziej
systematycznych badań nad uwarunkowaniami jakości rządzenia na poziomie lokalnym.
Na odrębną uwagę zasługuje rola wójtów/burmistrzów. Studia przypadku pokazały,
że ich działania mają również duże znaczenie z punktu widzenia jakości rządzenia. Zdajemy
sobie sprawę, że jest to konkluzja narażona na zarzut banalności, ponieważ ich szczególna
pozycja wynika z ich prawnego i politycznego umocowania w lokalnym systemie
politycznym. W Polsce funkcjonuje tzw. model silnego burmistrza więc naturalną
konsekwencją wydaje się ich wpływ na standardy rządzenia na poziomie gminnym. Jednak
studia przypadku pokazują, że silna pozycja w lokalnym systemie politycznym może
prowadzić do różnych konsekwencji dla jakości rządzenia, ponieważ liczy się również styl
rządzenia jaki prezentują szefowie władzy wykonawczej. Choć wójt/burmistrz funkcjonuje w
otoczeniu instytucjonalnym, które nakłada na niego pewne ograniczenia, przykłady Paczkowa
i Domaszowic pokazują, że ma możliwość inicjowania i blokowania wielu inicjatyw,
wpływając na kształt lokalnej przestrzeni publicznej. Może realizować agendę bardziej
propartycypacyjną i zorientowaną na ryzykowne inwestycje, bądź strategię koncentracji
władzy i unikania dużych, ryzykownych projektów. Przykład Kolonowskiego pokazuje, że
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znaczenie ma również jego kapitał społeczny, tzn. związki ze strukturami samorządu
wojewódzkiego, które mogą sprzyjać rozwojowi gminy. Skłania to do konkluzji, że
osobowość i doświadczenie liderów władzy wykonawczej ma duży wpływ na jakości
lokalnych instytucji. Wyborcy, poprzez dokonanie odpowiednich decyzji personalnych mogą
mieć istotny wpływ na jakość rządzenia, ale także istnieje ryzyko, że po dokonaniu takiego
wyboru jakość rządzenia zbyt mocno będzie zależeć od osobowości i stylu rządzenia jednego
człowieka.
Niezwykle istotne są również wnioski dotyczące metodologicznych aspektów
przeprowadzonych badań. Na poszczególnych etapach procesu badawczego pojawiały się
dylematy i problemy, które należy uwzględnić w ocenie wyników prezentowanych w tej
książce. Niewątpliwie podstawowy problem z jakim musieliśmy się zmierzyć to kwestia
pomiaru jakości rządzenia. Problem ten został już dokładniej scharakteryzowany w rozdziale
II oraz w aneksie. W części poświęconej konkluzjom możemy jednak uzupełnić to
zagadnienie na podstawie wiedzy, którą nie dysponowaliśmy na etapie konstruowania indeksu
jakości rządzenia, a którą zdobyliśmy w trakcie studiów przypadku. Pokazały one jeszcze raz
trudność w doborze wskaźników, które w pełni odzwierciedlałyby realizację zasad dobrego
rządzenia w małych wiejskich gminach. Przykład Walc pokazał, że niektóre z naszych
wskaźników otwartości czy rozliczalności nie są w stanie uchwycić charakterystycznych dla
małej gminy mechanizmów rządzenia, które mogą korespondować z ideą dobrego rządzenia.
Nie chcemy przez to powiedzieć, że wskaźniki te są pozbawione wartości diagnostycznej, ale
raczej, że odnoszą się raczej do

oficjalnych przejawów otwartości i rozliczalności,

pozostawiając na boku bardziej subtelne i trudniejsze do kwantyfikacji mechanizmy. Należy
więc podkreślić, że dobór wskaźników miał wpływ na wyniki pomiaru. Jesteśmy również
skłonni do zaryzykowania hipotezy, że gdyby metodologia pomiaru jakości rządzenia opierała
się na badaniu percepcji mieszkańców, miejsce poszczególnych gmin mogłoby być inne. Być
może przeprowadzenie reprezentatywnego sondażu wśród mieszkańców Walc czy
Domaszowic pokazałoby, że duży odsetek ma poczucie, przykładowo, otwartości lokalnej
władzy, możliwości jej rozliczania i postrzega lokalne relacje jako egalitarne. Wydaje się, że
jest to jednak przejaw bardziej ogólnego problemu z jakim mierzą się badacze rzeczywistości
społecznej,

a

mianowicie

rozbieżności

między

światem

wyobrażonym

a

sferą

warunków/procesów obiektywnych. Autorzy zdają sobie sprawę z metodologicznych wad i
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problemów przedstawionego tu przedsięwzięcia badawczego, dlatego starają się dostarczyć
możliwie wyczerpujący i szczegółowy opis metodologii badań.
Prezentowane tu wyniki powinny być więc interpretowane z należytym dla badań
naukowych dystansem, uwzględniającym problemy z jakimi mierzy się badacz jakości
rządzenia w przestrzeni lokalnej, którego nadrzędnym priorytetem jest empiryczna
weryfikacja

hipotezy

mimo

zdiagnozowanych

w

procesie

badawczym

trudności

metodologicznych. Brak jednoznacznych konkluzji dotyczących zależności między
zróżnicowaniem etnicznym a jakością rządzenia na poziomie lokalnym pokazuje, że jest to
obszar, który wymaga dalszych systematycznych badań zlokalizowanych w najróżniejszych
kontekstach regionalnych. Autorzy mają nadzieję, że niektóre z przedstawionych tu
obserwacji i wniosków będą inspiracją dla tego typu przedsięwzięć.
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Aneks 1. Wskaźniki indeksu jakości rządzenia

wskaźnik

okres,
którego
dotyczą dane

źródło danych

subindeks

1. Liczba organizacji pozarządowych w
gminie na

2016

KRS, gminne rejestry
organizacji pozarządowych oraz
gminni pełnomocnicy ds. ngo

partycypacja

2015

Bank Danych Lokalnych GUS

partycypacja

3. Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego z wiedzy o społeczeństwie i
historii

2016

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

partycypacja

4. Środki z mechanizmu 1 procentu
pozyskane przez gminne organizacje
pożytku publicznego per capita

2015

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

partycypacja

5. Procent głosów oddanych na
komitety wyborcze wyborców w stosunku
do głosów oddanych ogółem w wyborach do
rad gminy

2014

PKW

partycypacja

6. Procent kobiet w radzie gminy

kadencja
2014-2018

Bank Danych Lokalnych GUS

równość

7. Procent kobiet zajmujących kluczowe
stanowiska w urzędzie gminy

Luty 2017

analiza gminnych BIP i stron
internetowych gmin

równość

8. Działanie rady młodzieżowej

Lipiec 2017

CAWI

równość

9. Działanie rady seniorów

Lipiec 2017

CAWI

równość

10. Stopień zagrożenia ubóstwem

31 grudnia
2015

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

równość

11. Dochody własne gminy na 1 mieszkańca

2015

Bank Danych Lokalnych GUS

efektywność

12. wydatki inwestycyjne z budżetu gminy
na 1 mieszkańca

2015

GUS

efektywność

13. Procent osób długotrwale korzystających
z pomocy społecznej w stosunku do
wszystkich świadczeniobiorców

2015

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

efektywność

14. Wydatki na administrację publiczną na 1
mieszkańca

2014

Raport: Swianiewicz P.,
Łukomska J., Oszczędny urząd.
Ranking wydatków na
administrację – 2014 r.,
Czasopismo „Wspólnota”

efektywność

15. Stosowanie przez gminę jednego z trzech
systemów zarządzania jakością

Lipiec 2017

CAWI

efektywność

16. Istnienie medium lokalnego nie
stworzonego przez władze gminne

Kwiecień
2017

analiza danych dostępnych w
Internecie przy użyciu słów
kluczy

rozliczalność

17. Publikowanie dokumentacji z kontroli
zewnętrznych w BIP z lat 2015-2016

Kwiecień
2017

analiza gminnych BIP

rozliczalność

2. Liczba czytelników bibliotek na
1000 mieszkańców
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18. Ilość kandydatów na wójta/burmistrza w
wyborach samorządowych z 2014

2014

PKW

rozliczalność

19. Opublikowanie w BIP oświadczeń
majątkowych radnych i burmistrza do dnia 2
czerwca 2017 r.

2 czerwca
2017

analiza gminnych BIP

rozliczalność

20. Procent radnych z wyższym
wykształceniem

2015

Bank Danych Lokalnych GUS

rozliczalność

21. Odpowiedź gminy na ankietę zgodnie z
terminem czyli do 21 lipca 2017 r.

21 lipca 2017

CAWI

otwartość

22. Udostępnienie, w sposób łatwy do
odnalezienia, w BIP lub na własnej stronie
internetowej aktualnego (na 2017 r. )
rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi

Sierpień 2017

analizy BIP i zawartości w
Internecie

otwartość

23. Liczba organizacji pozarządowych, które
złożyły uwagi do programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2017

2016

CAWI

otwartość

24. Przyjęcie uchwały określającej zasady i
tryb konsultacji społecznych

Lipiec 2017

CAWI

otwartość

25. Publikowanie w BIP protokołów z
posiedzeń rady gminy za rok 2017

15 sierpnia
2017

analiza gminnych BIP

otwartość

Źródło: opracowanie własne
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Aneks 2. Szczegółowy opis wskaźników jakości rządzenia

I. Subindeks partycypacji
1. Liczba organizacji pozarządowych w gminie na 10 tysięcy mieszkańców
Siła instytucjonalna stowarzyszeń jest często wykorzystywaną miarą w badaniach
partycypacji społecznej i ten wskaźnik budził najmniej wątpliwości. Według Roberta Putnama
„stowarzyszenia

obywatelskie

przyczyniają

się

do

efektywności

i

stabilności

demokratycznego rządu (…) zarówno z powodu ich «wewnętrznego» oddziaływania na
poszczególnych członków, jak i «zewnętrznego» oddziaływania na szersze kręgi
społeczności. (…) Gęsta sieć wtórnych stowarzyszeń zarówno uosabia efektywną współpracę
społeczną, jak i przyczynia się do niej” (Putnam 1995: 137-138). Dosyć problematyczne
okazało się jednak zgromadzenie wiarygodnych danych. Podstawowym rejestrem fundacji i
stowarzyszeń jest Krajowy Rejestr Sądowy. Spis ten jest jednak raczej „rejestrem urodzeń”
organizacji niż miarodajnym narzędziem do badania liczby tych faktycznie działających. W
toku gromadzenia danych skonfrontowaliśmy więc dane z rejestru KRS z innymi źródłami,
takimi jak gminne lub powiatowe rejestry organizacji pozarządowych, internetowe bazy
danych, informacje podane przez gminnych pełnomocników. Powiatowe rejestry prowadzone
są w ramach nadzoru administracyjnego starosty nad organizacjami. Gminne spisy nie są
obowiązkowe, ale często w ramach pracy gminnego pełnomocnika ds. organizacji
pozarządowych, takie spisy są zamieszczane na stronie urzędu. Ponadto w woj. opolskim
niedawno utworzono bazę danych organizacji pozarządowych – ngo.opolskie.pl, w której
również znajduje się rejestr organizacji. Ostatnim źródłem był wniosek o udostępnienie
informacji publicznej wysłany do gminnych pełnomocników organizacji pozarządowych, z
prośbą o informację na temat faktycznej liczby czynnie działających organizacji. Żadne z tych
źródeł nie dostarczyło w 100 procentach wiarygodnej informacji. Dokonaliśmy więc
weryfikacji, polegającej na wykreślaniu z szerokiego rejestru organizacji pozarządowych tych
podmiotów, których nie ewidencjonowały inne źródła. W wątpliwych przypadkach
dokonywano dodatkowych poszukiwań śladów działalności organizacji w postaci strony
internetowej lub strony na Facebooku. Ostatecznie udało się ustalić liczbę organizacji
pozarządowych działających w województwie opolskim na 2258 podmiotów wobec 3058
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podmiotów zarejestrowanych w KRS. Tak duża rozbieżność uzasadnia naszym zdaniem
konieczność weryfikacji.
Konieczność weryfikacji wynikała także z przyjętego przez nas innego, węższego,
rozumienia organizacji pozarządowej. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w rejestrze
stowarzyszeń figurują także podmioty, których nie utożsamia się z tzw. trzecim sektorem:
zespoły opieki zdrowotnej, związki zawodowe, kółka rolnicze. Wiele wątpliwości budzi też
włączanie w obręb organizacji pozarządowych ochotniczych straży pożarnych i klubów
sportowych. Tym pierwszym zarzuca się PRL-owski rodowód oraz zbyt ścisłe związki z
władzą lokalną, tym drugim brak zaangażowania obywatelskiego, zainteresowania sprawami
lokalnymi, często prowadzenie de facto działalności zarobkowej pod szyldem organizacji
non-profit (Opioła 2017). Z drugiej strony, istnieją silne organizacje, które działają w oparciu
o aktywne struktury terenowe i dużą liczbę członków oraz wolontariuszy, które w rejestrze
figurują jako jeden podmiot. Postanowiliśmy więc aby wyłączyć z rejestru te organizacje,
których powszechnie nie utożsamia się z organizacjami pozarządowymi (ZOZ-y, związki
zawodowe, partie polityczne, kółka rolnicze), wyłączyć kluby sportowe, ze względu na to iż
nie odpowiadają przyjętej przez nas definicji społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie
włączyliśmy koła terenowe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim, które jest najliczniejszą organizacją w województwie (ponad 30 tys. członków, w
większości opłacających składki). Ochotnicze Straże Pożarne również są przez nas
uwzględniane w rejestrze organizacji. Argument PRL-owskiego rodowodu uważamy za
nielogiczny i świadczący raczej o upolitycznieniu debaty niż dbałości o precyzję opisu. Mimo
oczywistych związków z władzą lokalną oraz upolitycznienia (a nawet upartyjnienia),
traktujemy ochotnicze straże pożarne jako organizacje samopomocy sąsiedzkiej, a w wielu
wsiach także jedyne obok kościoła instytucje, wokół których toczy się życie wspólnoty
lokalnej.
2. Liczba czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców
Funkcjonowanie gminnych bibliotek publicznych niesie za sobą szereg pozytywnych
skutków z punktu widzenia partycypacji lokalnej. Biblioteki zapewniają obywatelom
bezpłatny dostęp do informacji i dóbr kultury, pomnażając tym samym kapitał intelektualny
oraz kapitał społeczny lokalnej społeczności. Często biblioteki pełnią też inne funkcje
społeczno-kulturalne: jako miejsce spotkań, organizowania wydarzeń kulturalnych, zajęć dla
dzieci i dorosłych (Głowacka 2011: 2017-230). Nas interesował nie tyle sam fakt
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funkcjonowania biblioteki, co korzystania z niej przez mieszkańców gminy. Wiele
prowadzonych w ostatnich latach badań dowodzi, że poziom czytelnictwa ogólnego a w
szczególności czytelnictwa prasy, jest pozytywnie skorelowany z tzw. biegłością społeczną
(ang. civic literacy138), rozumianą jako umiejętność uczestnictwa w życiu publicznym. Np.
osoby czytające prasę codzienną częściej uczestniczą w wyborach niż osoby nie czytające
oraz mają lepsze zorientowanie w sprawach politycznych (Gentzkow et al 2011; Ipsos MORI
2010; Milner 2002)139. Ponieważ nie dysponujemy badaniami czytelnictwa prasy na poziomie
lokalnym, zdecydowaliśmy aby użyć innego wskaźnika: liczby czytelników bibliotek na 1000
mieszkańców gminy, który jest publikowany przez Bank Danych Lokalnych GUS. Liczba
osób, które skorzystały z biblioteki w ciągu roku jest dla nas miarą ich zainteresowania
sprawami publicznymi, ale także umiejętności korzystania z usług publicznych. Pośrednio
wskaźnik ten daje również pewne pojęcie o partycypacji politycznej (skorelowanej z
czytelnictwem prasy), jak i o sile lokalnych więzi społecznych (skłonność do korzystania z
przestrzeni publicznej).
3. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z wiedzy o społeczeństwie i historii
Wskaźnik ten ma odzwierciedlać poziom wiedzy i umiejętności młodych ludzi,
ważnych z punktu widzenia partycypacji obywatelskiej np. identyfikacji z regułami i
wymogami państwa demokratycznego. Wybraliśmy egzamin gimnazjalny a nie maturalny z
dwóch powodów. Po pierwsze, uczniowie szkół średnich mają dużo większą możliwość
wyboru szkoły poza miejscem zamieszkania, czego konsekwencją jest odpływ najbardziej
ambitnych uczniów do lepszych liceów w większych miastach. Na poziomie gimnazjów
obowiązuje rejonizacja. Po drugie, w najważniejszych badaniach porównawczych
kompetencji i umiejętności uczniów, prowadzonych np. przez OECD (badanie PISA),
badaniom poddaje się młodzież w wieku 14-15 lat. Spośród dostępnych danych wybraliśmy
wynik z przedmiotów humanistycznych – historii i wiedzy o społeczeństwie, które w
największym stopniu kształtują postawy i umiejętności ważne z punktu widzenia
partycypacji.

138 Używamy pojęcia biegłość społeczna za Maciejem Dobrasem. Wydaje nam się jednak, że bardziej
adekwatnym byłoby pojęcie biegłości obywatelskiej (Dobras 2016, 681-689).
139 Nieco inne wnioski płyną z badań C.J. Pattie i R.J. Johnstona: czytelnictwo prasy ma wpływ na frekwencję
wyborczą i wiedzę o polityce, ale zwiększanie poziomu czytelnictwa nie przekłada się na dalszy wzrost
frekwencji wyborczej (Pattie, Johnston 2003).
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4. Środki z mechanizmu 1 procentu pozyskane przez gminne organizacje pożytku publicznego
per capita
Wskaźnikiem tym chcemy zmierzyć dobroczynność (z zastrzeżeniami, o których
poniżej) oraz rzeczywistą siłę lokalnych organizacji obywatelskich. Mechanizm jednego
procentu pozwala na przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
dowolnej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego (Oss). Status Oss mogą
zdobyć organizacje pozarządowe (oraz jednostki kościołów i związków wyznaniowych a
także spółki nie działające dla zysku) po spełnieniu pewnych warunków. Mimo iż mechanizm
ten de facto nie ma nic wspólnego z dobroczynnością (Perkowski 2011) – podatnik nie
przekazuje bowiem własnych środków, a część podatku, który i tak musiałby uiścić – to
badania pokazują, że motywacje osób które przekazują 1 procent wynikają głównie z chęci
niesienia pomocy potrzebującym140. Najważniejsze są jednak dane, według, których blisko 80
proc. przekazujących 1 procent uważa, że jest to ważne dla budowy społeczeństwa
obywatelskiego (Piechota 2010).
Dane o pozyskanym 1% nie są opracowane na poziomie gminnym, są jednak
stosunkowo łatwe do pozyskania. Możliwe są dwie drogi. Pierwsza polega na pozyskaniu
informacji z urzędów skarbowych dotyczących kwoty przekazanej w ramach 1 procentu przez
podatników z danej gminy, ewentualnie także zdobycie danych o odsetku podatników, którzy
zadeklarowali jego przekazanie. Dane takie, w trybie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, otrzymaliśmy z dziewięciu urzędów skarbowych (na 11 działających w
województwie). Innym rozwiązaniem jest uzyskanie informacji o kwotach uzyskanych przez
poszczególne Oss (sprawozdania takie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej), a następnie przypisanie ich do gmin oraz przeliczenie na mieszkańca
kwoty uzyskanej w ramach 1 procentu. Ten drugi kierunek zastosowaliśmy w naszym
indeksie. Jego zaletą, w stosunku do danych z urzędu skarbowego, jest także możliwość
weryfikacji potencjału lokalnych Oss i ich umiejętności pozyskiwania zasobów finansowych
oraz budowania sieci „donatorów”141.

140 Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Grażynę Piechotę w województwie śląskim. Wśród
respondentów, którzy zadeklarowali przekazywanie 1% najczęstszym powodem takiej decyzji była chęć
pomocy:„chcę pomóc, a nic mnie to nie kosztuje” (49,65%; Piechota 2010).
141 Należy zaznaczyć, że choć przypuszczalnie gminne Oss uzyskują wsparcie w postaci 1 procentu przede
wszystkim od mieszkańców własnej gminy, na gminne Oss mogą wpłacać podatnicy z całej Polski.
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5. Procent głosów oddanych na komitety wyborcze wyborców w stosunku do głosów oddanych
ogółem w wyborach do rad gminy
Ze względu na specyfikę województwa opolskiego, nie mogliśmy uznać za
wiarygodne danych o frekwencji wyborczej, które zwykle używa się jako miary partycypacji.
Poszukując wskaźnika, który byłby substytucyjny względem frekwencji w interesującym nas
wymiarze: partycypacji politycznej w wymiarze lokalnym i odpowiedzialności za wspólnotę,
postanowiliśmy uwzględnić siłę komitetów wyborczych wyborców w wyborach lokalnych. W
literaturze funkcjonuje pogląd, iż upartyjnienie samorządów, szczególnie na szczeblu
lokalnym nie jest zjawiskiem pożądanym, z punktu widzenia jakości rządzenia,
samorządności i siły więzi lokalnej wspólnoty w realiach tzw. nowej kultury politycznej. Idea
wzmocnienia lokalnego społeczeństwa obywatelskiego przyświecała zresztą autorom
ordynacji wyborczej, którzy w wyborach samorządowych dopuszczają możliwość
rejestrowania komitetów wyborczych przez podmioty inne niż partie polityczne.
Bezpartyjność jest więc cechą demokracji lokalnej (Gendźwiłł 2011). W dużej mierze wynika
to ze słabości instytucjonalnej partii politycznych „w terenie”, ale także z konfliktu interesów
(interes partyjny nie zawsze musi być zbieżny z interesem społeczności lokalnej). Zgodnie z
koncepcją nowej kultury politycznej partie polityczne, szczególnie na poziomie lokalnym „nie
sprawdzają się jako instytucje życia publicznego w sytuacji przechodzenia społeczeństw w
kierunku wartości postmaterialistycznych”, a ich „przedstawiciele sprawujący władzę lokalną
mogą być mniej innowacyjni” (Ibidem: 17). Oczywiście często mamy do czynienia z
kamuflażem wyborczym: ze względu na niski poziom zaufania do partii politycznych
kandydaci partyjni startują pod szyldem lokalnych organizacji bądź jako osoby fizyczne,
niemniej faktem jest, że samorządy szczebla lokalnego uważane są za ostoję bezpartyjności
(Ganowicz i Opioła 2017). Uważamy, że wyższy odsetek głosów oddanych na komitety
wyborcze wyborców jest przejawem wyższej zdolności mieszkańców do oddolnych inicjatyw
politycznych oraz wyższej odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
II. Subindeks równości
1. Procent kobiet w radzie gminy
Jest to wskaźnik określający poziom reprezentacji politycznej kobiet w lokalnym
organie uchwałodawczym będący miarą równości płci. Jako miara równości opiera się na
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założeniu, że udział procentowy kobiet w radzie gminy jest odzwierciedleniem ich
pozycji/siły w społeczności lokalnej, ale pozwala również na domniemanie, że interesy tej
grupy będą lepiej reprezentowane. Dane dotyczące proporcji kobiet w poszczególnych radach
gminnych dostarcza Bank Danych Lokalnych GUS. Można wskazać na dwie zasadnicze
wady tego wskaźnika. Pierwszą jest to, że mógłby również być zakwalifikowany jako
wskaźnik wymiaru partycypacji lub otwartości, ale jest to ogólny problem wielu wskaźników
zakomunikowany już w rozdziale II. Kolejną wadą tego wskaźnika jest brak możliwości
wnioskowania o czynnikach odpowiedzialnych za poziom reprezentacji kobiet w radzie
gminy. Wprawdzie zaznaczono już, że istnieje założenie o silnej pozycji kobiet w gminie jako
czynniku odpowiedzialnym za poziom ich reprezentacji, ale jest to raczej założenie
aprioryczne. Wskaźnik informuje nas jedynie o stanie faktycznym, ale nie dowodzi, że np.
mała reprezentacja kobiet w radzie gminy jest miarą praktyk dyskryminacyjnych w trakcie
wyborów lokalnych czy ich niskiego kapitału społecznego. To co jest powodem określonego
poziomu reprezentacji kobiet w danej gminie wymagałoby bardziej dogłębnej, empirycznej
analizy konkretnej gminy.
2. Procent kobiet zajmujących kluczowe stanowiska w urzędzie gminy
Ten wskaźnik, podobnie jak poprzedni, określa poziom reprezentacji politycznej w
organach władzy wykonawczej. Jest to uzupełnienie obrazu równości płci w gminie w oparciu
o analizę zajmowania stanowisk kierowniczych. Wybrano taką konfigurację stanowisk, aby
jej struktura była taka sama w każdej gminie: wójt/burmistrz, zastępca wójta/burmistrza (choć
są też gminy bez zastępców, ale ponieważ interesują nas udziały procentowe w gminie dane
są wciąż porównywalne), sekretarz, skarbnik oraz kierownik gminnego ośrodka pomocy
społecznej. Zdobycie tych danych wymagało analizy stron internetowych lub Biuletynów
Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych gmin, na których znajdujemy strukturę oraz
personel urzędu.
3. Działanie rady młodzieżowej
Rada młodzieżowa jest organem gminnym, który pozwala na artykulację interesów
młodzieży w polityce lokalnej oraz nabywanie kompetencji uczestnictwa w życiu publicznym
wśród młodych ludzi. Według artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym gmina podejmuje
działania wspierające i upowszechniające ideę samorządową, szczególnie wśród młodzieży.
Wobec tego władze gminy mogą wyrazić zgodę na utworzenie, na wniosek zainteresowanych
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środowisk, rady młodzieżowej, która ma charakter konsultacyjny. Z treści ustawy wynika
więc, że władze gminne same nie mogą powołać rady młodzieżowej - mogą to zrobić jedynie
reagując na oddolną inicjatywę mieszkańców. Oznacza to, że istnienie takiej rady jest też
miarą aktywności obywatelskiej samej młodzieży, a nie tylko rozwiązań instytucjonalnych
wynikających z woli władz142. Jeśli jednak założymy, że do zadań gminy należy
upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wśród młodzieży, możemy z tego
wydedukować obowiązek zachęcania młodzieży do utworzenia takiej rady. Dlatego istnienie
rady młodzieżowej traktujemy jako miarę zaangażowania władz gminnych na rzecz tworzenia
organu wzmacniającego pozycję młodzieży w lokalnej przestrzeni publicznej. Informacje o
istnieniu takiej rady zdobyto dzięki ankiecie rozesłanej do samorządów gminnych. W
przypadku tego wskaźnika również występuje problem „nakładania się” na partycypację jako
kolejny wymiar jakości rządzenia. Istotnym problemem jest również fakt, że funkcjonowanie
rady młodzieżowej nie dowodzi jeszcze jej realnego wpływu – głos rady może być
ignorowany lub rada może mieć charakter jedynie fasadowy i jej sesje są zwoływane
sporadycznie. W tym studium nie podejmujemy się sprawdzenia realnej pozycji rad
młodzieżowych w lokalnej strukturze władzy, ale jedynie określenia czy takowe istnieją czy
nie.

142 Badania przeprowadzone w 2013 r. w województwie małopolskim przez Fundację Stańczyka pokazują, że
powołanie takiego organu jest rzadkością. Na 183 gminy tylko 16 miało rady młodzieżowe, natomiast w 16
gminach takie rady zaprzestały funkcjonowania – w 11 przypadkach wynikało to z nikłego zainteresowania
młodzieży (Niedośpiał 2013).
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4. Działanie rady seniorów
Ten wskaźnik, podobnie jak w przypadku rad młodzieżowych, jest miarą równości
wzmacnianej dzięki artykulacji interesów osób starszych w polityce gminy. Opiera się na
założeniu, że istnienie rady seniorów zwiększa poziom lokalnego egalitaryzmu poprzez
przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym osób starszych. Od 2013 roku, wraz z
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i wprowadzeniem artykuł 5c, zachęca się gminy
do powoływania rad seniorów, które pełnią funkcję konsultacyjną, doradczą oraz inicjatywną.
Według artykułu 5c, rada gminy „z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów”. Formuła „może utworzyć” oznacza, że
powołanie takiej rady przez władze gminne jest fakultatywne, ale ponieważ gmina może sama
wystąpić z inicjatywą jej utworzenia (co nie występuje w przypadku rady młodzieżowej)
istnienie rady jest wskaźnikiem zaangażowania władz w dialog ze środowiskiem seniorów.
Wadą tego wskaźnika jest jego korespondencja z zasadą partycypacji oraz ten sam problem,
jak w przypadku rad młodzieżowych – istnienie rady seniorów nie pozwala wnioskować o jej
realnym wpływie 143.
5. Stopień zagrożenia ubóstwem
Jest to wskaźnik, który jest miarą ryzyka marginalizacji społecznej wśród
mieszkańców danej gminy – im wyższe ryzyko takiej marginalizacji tym niższy poziom
równości socjoekonomicznej. Stopień zagrożenia ubóstwem można określić na podstawie
danych dostarczonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, który
publikuje raporty dotyczące zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego. W
raportach dostarcza gotowego wskaźnika stopnia zagrożenia ubóstwem przybierającego
wartość od 0 do 1144. Wydaje się, że jedną z najważniejszych słabości tego wskaźnika jest
fakt, że poziom ubóstwa w gminie nie zależy tylko od polityki gminnej, ale jest również
wypadkową uwarunkowań historycznych i makrostrukturalnych. Gmina jest więc oceniana na
podstawie stanu, za który tylko częściowo jest współodpowiedzialna.

143 Badania nad radami seniorów pokazują, że są one bardzo rzadko powoływane. W 2014 r. w całej Polsce
zidentyfikowano 76 takich rad na prawie 2500 gmin. Z badań wynika również, że są to ciała raczej
aktywizacyjne, niż doradcze i konsultacyjne, a ich relacje z samorządem nie mają charakteru partnerskiego.
144 Takie raporty są regularnie publikowane przez Obserwatorium Polityki Społecznej przy Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej (ROPS 2016a).
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III. Subindeks efektywności
1. Dochody własne gminy na 1 mieszkańca
Na

mocy

konstytucji

jednostkom

samorządu

terytorialnego

przysługuje

samodzielność finansowa wyrażająca się w przysługującym im prawie własności, innym
prawom majątkowym oraz prawie ustalania wysokości podatków i opłat w granicach
określonych ustawą145. Samorząd terytorialny dysponuje dochodami własnymi, które stanowią
każdy dochód nie będący dotacją ogólną lub subwencją z budżetu państwa. Są to dochody
pobierane ze źródeł znajdujących się na terenie danego samorządu, są przekazywane w
całości i bezterminowo do dyspozycji tego samorządu oraz samorząd ma możliwość
wywierania wpływu na źródła tych dochodów (Kotlińska 2009: 144-145) 146. Wielkość
dochodów własnych można więc uznać za rezultat polityki finansowej prowadzonej przez
gminę, ale jednocześnie miarę poziomu samodzielności finansowej gminy (Zawora 2013:
525). Dane na temat wielkości dochodów własnych na 1 mieszkańca, publikowane przez
Banku Danych Lokalnych GUS, wykorzystujemy więc jako wskaźnik efektywności w
gminie. Tu należy zwrócić uwagę, co jest wadą tego wskaźnika, że poziom dochodów
własnych uzależniony jest również od szeregu czynników zewnętrznych takich jak ogólna
sytuacja gospodarcza w kraju, system prawny finansów gminy, powierzchnia gminy, stan
zagospodarowania infrastrukturalnego, położenie komunikacyjne gminy czy naturalne walory
środowiska (Ibidem: 525-526). Z punktu widzenia porównań międzygminnych w skali
województwa szczególne znaczenie mają trzy ostatnie czynniki, które mogą określać
wielkość bazy podatkowej i wysokość wpływów, niezależnie od aktywności władz gminnych
w tym zakresie. Z drugiej strony władze gminy dysponują również instrumentami
współkształtowania dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego i nawet korzystne czynniki
zewnętrzne, aby przynieść rezultaty, wymagają odpowiedniego wprzęgnięcia w efektywną
strategię rozwoju lokalnego.
2. Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy na 1 mieszkańca
Ten wskaźnik jest w pewnym sensie komplementarny wobec wcześniejszego,
ponieważ wielkość wydatków inwestycyjnych jest zależna od wielkości dochodów własnych
145 Zob. artykuły 165,167,168 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 Kwietnia 1997 r.
146 Do najważniejszych z nich należą dochody z podatków (w tym udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych) i opłat, z majątku gminy, kar i grzywien.
176

gminy. Jeśli duża część dochodów gminy pochodzi ze źródeł zewnętrznych, na co zwraca
uwagę Eugeniusz Sobczak, gminie trudniej planować długotrwałe inwestycje, ze względu na
niepewność

źródeł

finansowania

(Porycka

2016).

Wydatki

inwestycyjne

dotyczą

infrastruktury technicznej, transportowej, społecznej, edukacyjnej i są ważnym instrumentem
budowania konkurencyjności gminy, a więc również warunków trwałego rozwoju
gospodarczego (Ibidem). Wydatki inwestycyjne są określane mianem wydatków aktywnych,
gdyż są efektem zamierzonej interwencji władz lokalnych w lokalny system społecznogospodarczy (Zygmunt i Mach 2011: 168). Są więc miarą gotowości i zdolności władz
gminnych do zapewnienia długotrwałego wzrostu. Dane dotyczące wielkości gminnych
wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca pochodzą z raportu GUS dotyczącego
województwa opolskiego.
3. Procent osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich
świadczeniobiorców
Ustawa o samorządzie gminnym w artykule siódmym nakłada na gminę obowiązek
zapewnienia pomocy społecznej. Jednocześnie sytuacją korzystną jest sytuacja, gdy osoby
korzystające z tej pomocy nie są od niej trwale uzależnione. Współczesny system pomocy
społecznej w Polsce, przynajmniej uwzględniając jego oficjalną filozofię, wymaga od
Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) aktywnej polityki społecznej, która polega na
aktywizacji, edukacji i integracji świadczeniobiorców z głównym nurtem życia społecznoekonomicznego gminy (Łojko 2014: 206-211). Pojawiły się nowe instrumenty takie jak np.
kontrakt socjalny, który poprzez zindywidualizowane podejście do świadczeniobiorcy i
aktywizację ma pomóc w przezwyciężeniu jego trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Istotą tego narzędzia jest właśnie zwiększenie efektywności programów wsparcia socjalnego i
próba ograniczenia bezwarunkowego przyznawania świadczeń socjalnych (ROPS 2014). W
kontekście tak rozumianej polityki socjalnej uznaliśmy, że procent osób, które długotrwale
korzystają z pomocy społecznej w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców jest miarą
efektywności działań aktywizacyjnych w gminie. Osoby długotrwale korzystające z pomocy
społecznej to osoby, które w ciągu 36 miesięcy były zarejestrowane w systemie pomocy
społecznej przynajmniej 18 miesięcy. Wysoki odsetek takich osób oznacza dla nas, że gmina
nie jest efektywna w zakresie inkluzji społecznej, zarówno jako podmiot prowadzący politykę
społeczną za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, jak i podmiot odpowiedzialny za
politykę rozwoju lokalnego. Źródłem danych jest raport Regionalnego Ośrodka Polityki
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Społecznej (ROPS 2016b). Przy ocenie tego wskaźnika należy pamiętać również o jego
wadach. Poziom trwałego uzależnienia od pomocy społecznej zależy również od czynników
specyficznych dla danej gminy (np. teren byłych PGR), sytuacji ekonomicznej, tylko
częściowo zależnej od władz gminnych, oraz działania pozostałych instytucji wsparcia
socjalnego m.in służb zatrudnienia. Polski system tzw. aktywnej polityki społecznej
charakteryzuje się wysoką fragmentacją polegającą na równoległym funkcjonowaniu kilku
sektorów instytucjonalnych i braku współpracy między tymi sektorami, w konsekwencji
brakuje zintegrowanego, a zarazem najbardziej efektywnego, podejścia do problemu
wykluczenia społecznego (Rymsza 2014: 168-170). To co dzieje się na poziomie gmin jest
więc również efektem dysfunkcji o charakterze makrosystemowym.

4. Wydatki bieżące na administrację publiczną na 1 mieszkańca
Proponowany wskaźnik dotyczy „ciężaru” kosztów lokalnej biurokracji, jest więc
traktowany jako miara gospodarności i oszczędnego zarządzania gminą. W tym przypadku
zdecydowaliśmy wykorzystać dane z rankingu przygotowanego przez Pawła Swianiewicza i
Julitę Łukomską dla czasopisma „Wspólnota”. W ogólnopolskim rankingu „Oszczędny
urząd” uwzględnili oni bieżące wydatki na administrację publiczną, z wyjątkiem wydatków
na remonty bieżące, które uznano za zbyt incydentalne i zaburzające wartość wskaźnika
(Swianiewicz i Łukomska 2014). Z raportu wynika, że w latach 2008-2014 wydatki na
administrację rosły najszybciej w gminach wiejskich i ogólną tendencją są wyższe wydatki na
administrację w mniejszych jednostkach samorządowych. W najmniejszych gminach
wiejskich (do 5 tys.) administracja kosztuje więcej niż w dużych gminach wiejskich, a ta
sama zależność utrzymuje się w przypadku małych (do 10 tys.) i większych miast (Ibidem: 4).
Przy interpretacji tego wskaźnika należy więc pamiętać, że małe gminy są na ogół bardziej
kosztowne. Miejmy również na względzie, na co uczula nas Paweł Swianiewicz, że wyższe
wydatki na administrację nie muszą oznaczać marnotrawstwa, ale lepszą i sprawniejszą
obsługę obywateli czy skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych. Niektóre z najbardziej
kosztownych samorządów są również w czołówce najbardziej zamożnych (Ibidem).
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5. Stosowanie przez gminę jednego z trzech systemów zarządzania jakością (CAF, metoda
Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, ISO 9000)
Posiadanie systemu zarządzania jakością jest miarą wypracowania przez władze
gminne strategicznej misji w zakresie efektywności prac urzędu. Tę misję samorządy mogły
realizować szczególnie od 2008 roku, gdyż pojawiła się wtedy możliwość pozyskania
środków unijnych na wdrożenie systemów zarządzania jakością w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Studium przypadku przeprowadzone w gminie Dzierżoniów pokazało, że wdrożenie systemu
zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na efektywność planowania, realizacji i
rozliczania projektów finansowanych z UE (Wójtowicz i Paciorek 2012: 9). System
zarządzania jakością jest więc ważnym wskaźnikiem kompleksowego podejścia do kwestii
efektywności, choć według danych z 2009 roku jest stosowany raczej rzadko. Jeszcze w 2009
roku tylko 8% gmin wiejskich, 19 % gmin miejsko-wiejskich i 38% gmin miejskich
deklarowało stosowanie instrumentów zarządzania jakością (Żabiński 2012: 58). Potwierdzają
to również wyniki naszej ankiety, w której zapytaliśmy o stosowanie jednego z trzech
najbardziej popularnych modeli zarządzania jakością w administracji publicznej: CAF (The
Common Assesment Framework), PRI (metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego), ISO
9000. Tylko 3 z 60 gmin zadeklarowały stosowanie jednego z tych trzech systemów 147.
Zdajemy sobie sprawę, że takie systemy, na co wskazują badacze zagadnienia, są często
wprowadzane przez gminy ze względu na większe powodzenie w pozyskiwaniu środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych. System zarządzania jakością nie zawsze jest więc
efektem

myślenia

strategicznego

o

zarządzaniu

gminą,

ale

raczej

instrumentem

marketingowym (Bober 2008: 136). Uznajemy jednak, że niezależnie od motywów jego
wdrożenia, jego istnienie jest zjawiskiem pozytywnym i proefektywnościowym.

147 W ankiecie, aby zweryfikować aktualność funkcjonowania systemu, zapytaliśmy również o datę ostatniej
certyfikacji lub samooceny i na tej podstawie uznaliśmy, że system jest stosowany jeśli certyfikacji lub
samoocenie poddano się w latach 2016-2017. Na tej podstawie nie uznano istnienia systemu w jednej gminie,
która zadeklarowała, że poddała się autoocenie w ramach CAF w 2015 roku.
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IV Subindeks rozliczalności
1. Istnienie medium lokalnego nie stworzonego przez władze gminne
W raporcie na temat portali internetowych w miejscowościach poniżej 20 tysięcy
mieszkańców zwrócono uwagę, że „praktycznie każdy portal poświęcony tematyce lokalnej
prędzej czy później dotyka polityki” (Danielewicz i Mazurek 2012: 43). Jeśli osoba
prowadząca portal pisze np. o lampie ulicznej, która nie świeci od kilku dni to automatycznie
prowokuje do dyskusji i pytań o osoby za to odpowiedzialne, o zaniedbania ze strony władz
oraz porównania z innymi gminami. Jak wskazują autorzy raportu, takie portale stają się
katalizatorami

opinii

publicznej,

przeciwwagą

dla

władz

i

instytucją

kontrolną.

Przeprowadzone badania pokazały, że reakcje władz na istnienie takiego portalu przybierają
najróżniejsze formy – od otwartej agresji i wrogości, poprzez nieufność i utrudnienia w
dostępie do informacji publicznej do nawiązania współpracy (Ibidem). Istnienie medium
lokalnego, nawet jeśli nie jest to medium o wyraźnie strażniczym charakterze, ale raczej
medium opisujące życie gminy, w tym działania władz, uznaliśmy za istnienie forum
rozliczalności tych władz. Warunkiem jest, aby było to medium, które nie jest powołane i
finansowane przez władze wykonawcze gminy, jest aktualne w momencie prowadzenia badań
i są w nim informacje o działaniach władz formułowane również krytycznym tonem.
Stosowaliśmy dość szerokie kryteria kwalifikacji, aby uznać istnienie takiego medium. Były
to więc gazety gminne, portale internetowe, telewizja lokalna czy blog prowadzony przez
jednego z radnych. Warunkiem było wyraźne zakotwiczenie medium w danej gminie i
regularne odnoszenie się do wydarzeń tej gminy. Informacji na temat istnienia medium
lokalnego dla każdej z gmin poszukiwano w Internecie posługując się następującym
zestawem słów kluczy: media lokalne w gminie x, portal informacyjny gminy x; głos gminy
x, nowiny gminy x. Zdajemy sobie sprawę z problemów z jakimi borykają się media lokalne,
takich jak ich nietrwałość oraz zależność finansowa od lokalnych przedsiębiorców czy
samorządów jako reklamodawców (Markowski i in. 2014: 73) – są to niewątpliwie czynniki
rzutujące na zdolność medium do realizacji zasady rozliczalności. Przy konstrukcji tego
wskaźnika, nie uwzględniamy jednak tak złożonego i wielowymiarowego obrazu medium
lokalnego.
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2. Publikowanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych w BIP z lat 2015-2016
Ten wskaźnik opiera się na założeniu, że protokoły z kontroli zewnętrznej i to co
„dzieje się” wokół nich pozwalają na pewne wnioski na temat gotowości danej gminy do
rozliczenia się z własnych nieprawidłowości. Źródłem inspiracji dla jego skonstruowania jest
przykład jednej z gmin województwa opolskiego. Lokalna organizacja pozarządowa Fundacja
Przyszłość i Rozwój opublikowała informację „Burmistrz na cenzurowanym” (2014), w
której fundacja powołuje się, w krytycznym tonie, na wystąpienie pokontrolne Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Z kontroli miało wynikać, że burmistrz nie wprowadza zaleceń
pokontrolnych z wcześniejszej kontroli. Ten przypadek pokazuje rolę dostępności
dokumentów przygotowanych przez zewnętrzne instytucje kontrolne i możliwość ich
wykorzystania przez lokalnych działaczy w celu obywatelskiej kontroli władzy gminnej. W
tym przypadku wspomniana organizacja pozarządowa musiała dotrzeć do tego dokumentu i
go opublikować, ponieważ w BIP tej gminy nie było zakładki dotyczącej kontroli
zewnętrznych. Na tej podstawie sformułowano założenie, że publikowanie takich
dokumentów (szczególnie wskazujących na nieprawidłowości) przez podmioty kontrolowane
dowodzi ich gotowości do poddania się społecznemu osądowi, a lokalnej społeczności
ułatwia monitoring władzy, gdyż wskazuje na konkretne nieprawidłowości. Jeśli gmina
publikuje protokoły z zewnętrznych kontroli pokazuje identyfikację z ideą rozliczalności
(rozlicza się ze swoich nieprawidłowości) oraz zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania
tych danych przez mieszkańców tzn. w pewnym sensie prowokuje ich do rozliczania.
Protokoły z kontroli są informacją dla społeczności lokalnej na temat tego czy lokalna władza
działa uczciwie. W ramach oceny tego wskaźnika sprawdzono czy władze gminne
opublikowały w BIP jakikolwiek dokument z kontroli zewnętrznych za lata 2015-2016. Jeśli
w BIP opublikowano chociaż jeden taki dokument gmina uzyskiwała jeden punkt, natomiast
w przypadku braku jakiejkolwiek dokumentacji gmina pozostawała bez punktu. Jest mało
prawdopodobne, aby w gminie nie przeprowadzono w tym czasie jakiejkolwiek kontroli
zewnętrznej148. Mark Bovens wskazał, że samo upublicznianie informacji nie jest jeszcze
rozliczalnością, ale jej warunkiem wstępnym, ponieważ to dopiero wprawne oko
dziennikarza, jakaś lokalna grupa interesu czy lokalny aktywista mogą ją wykorzystać do
148 Jeśli weźmiemy jako punkt odniesienia wiejską gminę Chrząstowice, która publikowała protokoły z kontroli
zewnętrznych w specjalnie przeznaczonej do tego zakładce to takich kontroli w latach 2015-2016
przeprowadzono 10. Przy czym nie tylko Regionalna Izba Obrachunkowa i Urząd Wojewódzki kontrolują
gminę, ale także takie instytucje jak: Archiwum Państwowe w Opolu, Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,
Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd Marszałkowski
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zadawania trudnych pytań władzom (Bovens 2006: 13). Dlatego należy pamiętać, że
proponowany tu wskaźnik jest raczej miarą kultury organizacyjnej gminy, która stwarza
lepsze lub gorsze warunki do rozliczania decydentów przez lokalne fora.
3. Ilość kandydatów na wójta/burmistrza w wyborach samorządowych z 2014 r.
Uważamy, że sytuacja braku konkurentów politycznych w połączeniu z
występującym w polskim samorządzie modelem silnego burmistrza (Swianiewicz i Klimska
2003: 21-24), mogą sprzyjać nadużyciom władzy. Jak pisze Susan Rose-Ackerman „silnie
konkurencyjne środowisko polityczne podnosi stawkę i zmniejsza prawdopodobieństwo
korupcji, dzięki czemu system polityczny oparty na konkurencji może ograniczać korupcję”
(Rose-Ackerman 2001: 241). Konkurencja polityczna może być wobec tego traktowana jako
instrument rozliczalności, który pozwala na osłabienie poczucia dysponowania monopolem
na władzę wykonawczą w gminie. Badania nad polskim samorządem pokazują, że zjawisko
niskiej konkurencyjności politycznej dotyczy przede wszystkim małych gmin oraz
największych

miast,

w których

mamy

do czynienia

z największym

odsetkiem

wielokadecyjności wójtów i prezydentów. Jednocześnie podkreśla się, że brak konkurenta
politycznego nie musi oznaczać istnienia patologicznych układów w samorządzie, ale może
być wynikiem efektywnego przywództwa lokalnych włodarzy oraz braku odpowiedniej liczby
kompetentnych konkurentów w nielicznej elicie lokalnej (Gendźwiłł i Swianiewicz 2017).
Mając świadomość możliwości wystąpienia tych przypadków, przyjęto jednak założenie, że
mała ilość kandydatów w wyborach na wójta jest zjawiskiem negatywnym z punktu widzenia
rozliczalności. Kandydat bez kontrkandydata lub z małą ilością kontrkandydatów ma inny
stosunek do wyborców, spraw gminy oraz swojego miejsca w lokalnym systemie władzy, niż
ten, który musi uwzględnić argumenty i ryzyko konkurencji. W takim układzie wiele
problemów lokalnych, które mogłyby być wyartykułowane przez kontrkandydatów, może się
nigdy nie pojawić w trakcie kampanii wyborczej. Taki kandydat nie jest systematycznie
konfrontowany

z

konkurencyjną

wizją

rozwoju

gminy

i

krytycznymi

uwagami

kontrkandydatów. Brak lub mała ilość kandydatów wskazują również na siłę i mobilizację
środowisk lokalnych w zakresie ich zainteresowania sprawami gminy oraz gotowość do
wzięcia odpowiedzialności za stery władzy. Kolejni kontrkandydaci stanowią więc swoiste
fora, w których ogniskują się odmienne interesy i siły nacisku w lokalnym systemie
politycznym. Źródłem danych w tym zakresie jest Państwowa Komisja Wyborcza.
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4. Opublikowanie w BIP oświadczeń majątkowych radnych i burmistrza za 2016 r. do dnia 2
czerwca 2017 r.
Na mocy artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym politycy i urzędnicy
samorządowi są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia każdego
roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Składanie oświadczeń
majątkowych jest jednym podstawowych instrumentów rozliczania się z posiadanego majątku
przez ludzi sprawujących funkcje publiczne – pozwala na kontrolę ze strony instytucji
nadzorczych takich jak urzędy skarbowe czy CBA, ale także na kontrolę społeczną ze strony
mediów, społeczności lokalnej czy organizacji pozarządowych. Warunkiem tej drugiej
kontroli jest łatwy dostęp do oświadczeń majątkowych, czyli ich publikacja w BIP. W ramach
oceny rozliczalności postanowiono sprawdzić, czy miesiąc po ustawowym obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych i wójta zostały one opublikowane w BIP.
Przyjęta cezura czasowa wynika z ustawowych regulacji (art. 24h, ust. 5), według których
jeżeli oświadczenie nie zostało złożone do 30 kwietnia, podmiot odpowiedzialny za przyjęcie
oświadczeń ma obowiązek, od dnia stwierdzenia braku oświadczenia, wezwać osobę do
złożenia oświadczenia w ciągu 14 dni. Zakładając, że brak oświadczenia powinien zostać
stwierdzony po tzw. długim weekendzie majowym oraz uwzględniając dodatkowe 28 dni na
przeprowadzenie opisanej wyżej procedury, sprawdziliśmy, czy dnia 2 czerwca na BIP
urzędów gminnych opublikowano oświadczenia majątkowe radnych oraz wójta. Przy
interpretacji tego wskaźnika rozliczalności należy pamiętać, że nie wskazuje on czy radni i
wójt złożyli swoje oświadczenia. Jest możliwe, iż wszystkie oświadczenia zostały złożone
zgodnie z ustawowym terminem, ale nie zostały opublikowane szybko, ponieważ ustawa nie
określa terminu w jakim powinny się pojawić w BIP. Wskaźnik nie mówi również jaka jest
ich jakość tzn. zawartość tych oświadczeń. W sensie socjologicznym wskazuje, według
autorów, na stopień determinacji aktorów władzy lokalnej w zakresie sprawnego
rozpowszechniania na forum publicznym informacji dotyczących ich majątku.
5. Procent radnych z wyższym wykształceniem w kadencji 2014-2018
Międzynarodowe badania porównawcze dotyczące zależności między poziomem
edukacji a jakością rządzenia pokazują, że wyższy poziom wykształcenia sprzyja jakości
rządów. Wynika to z większej skłonności ludzi lepiej wykształconych do składania skarg na
nadużycia i niekompetencje urzędników oraz zgłaszania przestępstw. Według badaczy takie
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osoby częściej zdają sobie sprawę z dostępnych instrumentów zgłaszania nieprawidłowości i
mniej obawiają się represji za zgłoszenie nieprawidłowości149. Poziom wykształcenia jest
więc kapitałem kulturowym sprzyjającym rozliczalności. Niestety brakuje aktualnych danych
na temat odsetka osób z wyższym wykształceniem na poziomie gminnym 150. Jednak dzięki
Bankowi Danych Lokalnych GUS dysponujemy danymi dotyczącymi poziomu wykształcenia
wśród radnych. W ramach gminnego reżimu rozliczalności rada gminna stanowi forum
kontrolne wobec władzy wykonawczej. Jednocześnie podkreśla się, że jednym z problemów
polskiego samorządu jest brak równowagi w zarządzaniu gminą polegający na słabości rady
gminnej w relacjach z silnym wójtem. Radni mają ograniczone możliwości rozliczania
przedstawicieli władzy wykonawczej, natomiast władza wykonawcza ma wsparcie ze strony
całego aparatu administracyjnego gminy (Sześciło 2016). Wobec tego pojawiają się
rekomendacje, aby m.in. zapewnić eksperckie wsparcie radnym (Ibidem), a zmiany w prawie
samorządowym wprowadzone w styczniu 2018 roku mają wzmocnić ich pozycję wobec
władzy wykonawczej (Sześciło 2018). Uważamy, że poziom wykształcenia radnych może być
jednym z czynników określających ich merytoryczne przygotowanie do monitorowania i
kontrolowania władz wykonawczych. Wykształcenie wyższe jest tu traktowane jako kapitał
kulturowy, który wzmacnia pozycję radnych w relacjach z władzą wykonawczą. Należy
pamiętać, że proponowany tu wskaźnik jest miarą zasobów sprzyjających rozliczalności, a nie
stosowania dostępnych instrumentów rozliczalności.
V. Subindeks otwartości
1 . Terminowa odpowiedź na ankietę ze strony samorządu
Inspiracją dla wykorzystania tego wskaźnika był jeden ze wskaźników sprawności
instytucji wykorzystanych przez Roberta Putnama w jego słynnych badaniach włoskich
regionów. W ramach badań współpracownicy Putnama, występując w roli obywateli, wysłali
pocztą do urzędów każdego z regionów pisma z prośbą o informacje dotyczące trzech
konkretnych spraw. Na podstawie szybkości odpowiedzi i jakości informacji oceniano
gotowość urzędników do sprawnej obsługi zwykłych obywateli (Putnam 1995: 111-112).
149 Takie wnioski opierają się na danych sondażowych zebranych w 97 państwach w ramach World Justice
Project oraz danych z 78 państw zebranych w ramach International Crime Victims Survey (Botero, Ponce,
Shleifer 2013: 962-967).
150 Ostatnie takie dane dla województwa opolskiego dotyczą 2002 roku i pochodzą ze spisu powszechnego
(Rauziński, Szczygielski 2013: 91-92).
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Postanowiliśmy wykorzystać naszą ankietę, nie tylko jako metodę badawczą, ale także jako
miarę otwartości urzędników na otoczenie społeczne. Nie podszywaliśmy się jednak pod
obywateli, ale przedstawiliśmy się jako badacze demokracji lokalnej (zob. kwestionariusz
ankiety w załączniku 3), uznając, że terminowość odpowiedzi na ankietę może być jednym ze
wskaźników gotowości do dzielenia się informacją. Dnia 7 lipca 2017 r. wysłano do 60
urzędów gmin ankietę internetową z prośbą o jej wypełnienie do dnia 21 lipca. Czas na
wypełnienie ankiety był więc zgodny z 14 dniami jakie daje Ustawa o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001, jednak w liście wprowadzającym ankiety nie powoływano
się na ustawę. W tym okresie wysłano również ponownego e-maila do gmin, które nie
potwierdziły odbioru wiadomości oraz, na dzień przed upływem terminu, e-maila
przypominającego o upływie terminu odpowiedzi na ankietę. W efekcie do dnia 21 lipca 42
gminy odpowiedziały na ankietę151.
2. Udostępnienie, w sposób łatwy do odnalezienia, aktualnego rocznego program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Na mocy artykułu 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
gmina ma obowiązek uchwalić roczny (lub ewentualnie wieloletni) program współpracy z
organizacjami pozarządowymi, a przed uchwaleniem skonsultować, go z organizacjami
pozarządowymi. Gmina ma obowiązek publikacji projektu programu, ogłoszenia o
konsultacjach oraz opublikowania sprawozdania z realizacji programu. Nie ma jednak
obowiązku opublikowania rocznego programu współpracy, poza jego publikacją w wykazie
uchwał rady gminy, jako załącznik do uchwały. Łatwość odnalezienia takiego programu w
BIP czy na stronie internetowej gminy jest więc miarą raczej kultury organizacyjnej gminy,
niż spełnienia wymogów proceduralnych. Przyjęliśmy, że gmina otwarta na współpracę z
organizacjami pozarządowymi, jako zinstytucjonalizowanymi reprezentantami społeczeństwa
obywatelskiego, udostępnia najważniejsze informacje dotyczące zasad tej współpracy.
Zastosowaliśmy następującą procedurę wyszukiwania danych: a) w wyszukiwarce google
wpisywano frazę „roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy x” jeżeli na pierwszej stronie wyników pojawiał się link do dokumentu zawierającego podpisany
i przyjęty przez radę gminy program współpracy (nie projekt), uznawano, że warunek jest
spełniony; b) jeżeli wyszukiwanie w google nie przyniosło rezultatów, analizowano stronę
151 Kolejne 3 gminy odpowiedziały na ankietę poza terminem, a do pozostałych 15 gmin dnia 26 lipca wysłano
e-maile z oficjalnym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie pytań z ankiety – 10 z nich
udzieliło odpowiedzi.
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gminy oraz stronę BIP gminy, szukając programu współpracy w zakładkach takich jak:
„organizacje pozarządowe”, „współpraca z organizacjami pozarządowymi”, „pożytek
publiczny”, „dokumenty strategiczne i programy”. Ignorowano wykaz uchwał rady gminy,
przyjmując, że nawet jeżeli roczny program współpracy się tam znajduje (a nie został
wcześniej wyszukany przez wyszukiwarkę google) to jest zbyt trudny do znalezienia; c) jeżeli
obie metody nie przyniosły rezultatów, uznawano warunek za niespełniony.
3. Liczba organizacji pozarządowych, które złożyły uwagi do programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Jak już zaznaczyliśmy w przypadku poprzedniego wskaźnika, programy współpracy
z organizacjami pozarządowymi powinny być konsultowane z tymi organizacjami. Pojawia
się jednak pytanie o rzeczywisty zakres tych konsultacji tzn. ile organizacji pozarządowych
bierze udział w tych konsultacjach. Założyliśmy, że ilość organizacji pozarządowych, które
złożyły swoje opinie w trybie konsultacji jest, z jednej strony miarą rozpowszechnienia
informacji o konsultacjach, z drugiej strony jest również odzwierciedleniem aktywności
lokalnego środowiska pozarządowego. Ocena wystawiona w ramach tego kryterium dotyczy
więc zarówno działań władz gminnych, jak i samego środowiska pozarządowego w zakresie
wspólnej pracy nad najważniejszym dokumentem określającym relacje na linii władze –
lokalne środowisko ngo. Źródłem danych na ten temat była ankieta CAWI.

4. Przyjęcie uchwały określającej zasady i tryb konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne są jednym z podstawowych instrumentów dialogu ze
społeczeństwem oraz jego włączenia w proces sprawowania władzy. Ustawa o samorządzie
gminnym zobowiązuje go do przeprowadzania konsultacji w przypadkach przewidzianych
ustawą (np. obowiązkowego konsultowania rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi) oraz daje uznaniowość organizowania konsultacji w zakresie pozostałych
spraw „ważnych dla gminy”. Według artykułu 5a tej ustawy zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji są określone uchwałą gminy. Należy jednak zaznaczyć, że ustawa nie precyzuje
czy należy przyjąć dokument określający generalne zasady prowadzenia konsultacji czy w
każdym przypadku podejmować odrębną uchwałę, dlatego samorządy stosują różne
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rozwiązania i nie zawsze przyjmują jedną ogólną uchwałę regulującą konsultacje 152. Dla
przykładu, badania w województwie podlaskim pokazały, że takie uchwały przyjęło 60%
gmin (Maszkowska i Wenclik 2014). Przyjęliśmy, że istnienie takiej uchwały jest
wskaźnikiem otwartości władz na ideę konsultacji społecznych. Należy zaznaczyć, że
istnienie takiej uchwały jest spełnieniem tylko minimalnych, proceduralnych wymogów w
zakresie konsultacji społecznych tzn. nie przesądza o jakości konsultacji. Nasz wskaźnik jest
więc dużym uproszczeniem i warto pamiętać, że wielowymiarowa analiza konsultacji jako
miary otwartości wymagałaby odpowiedzi na szereg pytań związanych z rzeczywistym
wykorzystaniem tej instytucji na szczeblu lokalnym. Źródłem danych na ten temat była
ankieta CAWI.
5. Publikowanie w BIP protokołów z posiedzeń rady gminy za rok 2017
Ostatni

z

wskaźników

otwartości

jest

miarą

transparencji

prac

organu

uchwałodawczego gminy. Artykuł 11b ustawy o samorządzie gminnym mówi, że działalność
organów gminy jest jawna, a w ramach tej jawności obywatele m.in. mają prawo dostępu do
dokumentacji wynikającej z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń
organów gminy. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić czy gminy publikują w BIP aktualne
protokoły z kolejnych sesji. Dnia 15 sierpnia 2017 r. przeanalizowano BIP poszczególnych
gmin pod kątem dostępności protokołów za 2017 rok. Sesje rady gminnej powinny odbywać
się przynajmniej raz na kwartał, więc uznaliśmy, że do sierpnia powinny odbyć się
przynajmniej dwie sesje (choć praktyka pokazuje zwoływanie sesji średnio raz na miesiąc).
Jeśli więc opublikowano przynajmniej dwa protokoły za 2017 r. uznano, że gmina w tym
zakresie spełnia kryterium otwartości.

152 Czasami ta kwestia jest uregulowana w statucie gminy lub przyjmuje się odrębne uchwały każdorazowo w
przypadku kolejnych konsultacji (Starczewski 2009).
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Aneks 3. Ankieta CAWI (wysłana 7 lipca 2017 r.)
Szanowni Państwo,
Instytut

Politologii

Uniwersytetu

Opolskiego

prowadzi

badania

dotyczące

funkcjonowania urzędów gminnych/miejskich w województwie opolskim w ramach projektu
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem badań jest m.in. diagnoza
stosowania rozwiązań sprzyjających wzmacnianiu demokracji lokalnej. W związku z
prowadzonymi badaniami prosimy o dostarczenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Kwestionariusz składa się z 20 pytań.
1. Proszę podać nazwę gminy, którą Pani/Pan reprezentuje?
……...
2. Czy w gminie działa Rada Młodzieżowa?
a) tak
b) nie (w przypadku wyboru odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 5)
3. Jeśli w gminie działa Rada Młodzieżowa proszę podać, w którym roku została ona
powołana (chodzi o powołanie samego organu, a nie zatwierdzenie jego ostatniej kadencji)?
…….
4. Proszę podać dzienną datę zwołania ostatniej sesji Rady Młodzieżowej?
…….
5. Czy w gminie działa Rada Seniorów?
a) tak
b) nie (w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 7)
6. Jeśli w gminie działa Rada Seniorów proszę podać, w którym roku została ona powołana?
(chodzi o powołanie samego organu, a nie zatwierdzenie jego ostatniej kadencji)
……
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7. Proszę podać dzienną datę zwołania ostatniej sesji Rady Seniorów?
……
8. Proszę podać ile interpelacji złożyli radni w roku 2016, niezależnie od tego czy ich forma
była pisemna czy ustna?
9. Proszę podać ile pytań zadali radni w roku 2016, niezależnie od tego czy ich forma była
pisemna czy ustna?
10. Proszę podać czy w roku 2016 do urzędu gminy/miasta wpłynęły skargi (chodzi o skargi
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego)?
a) tak
b) nie (w przypadku wyboru odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 12)
11. Jeśli tak, to proszę podać ile skarg wpłynęło do urzędu gminy/miasta w roku 2016?
……
12. Proszę podać czy w roku 2016 do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski (chodzi o wnioski w
rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego) ?
a) tak
b) nie (w przypadku wyboru odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 13)
13. Jeśli tak, to proszę podać ile wniosków wpłynęło do urzędu gminy/miasta w roku 2016?
……
14. Czy gmina przyjęła uchwałę określającą zasady prowadzenia konsultacji społecznych?
a) tak
b) nie (w przypadku wyboru odpowiedzi „nie” proszę przejść do pytania 16)
15. Jeśli tak, to proszę podać dzienną datę przyjęcia uchwały określającej zasady prowadzenia
konsultacji społecznych w gminie?
……
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16. Ile organizacji pozarządowych złożyło uwagi/opinie w trybie konsultacji dotyczących
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017?
17. Czy gmina przygotowała raport z konsultacji rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2017?
18. W jaki sposób upubliczniono raport z przeprowadzonych konsultacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok?
a) zamieszczono na stronie urzędu/BIP
b) wysłano pocztą elektroniczną /tradycyjną zainteresowanym podmiotom
c) wyłożono do wglądu w urzędzie gminy/miasta
d) nie podjęto kroków w celu jego upublicznienia
d) inne
19. Czy gmina stosuje jeden z systemów zarządzania jakością, które wymieniono, poniżej?
a) ISO 9000
b) PRI (metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego)
c) CAF (The Common Assesment Framework – Wspólna Metoda Oceny)
d) gmina nie stosuje żadnego z wymienionych powyżej systemów zarządzania jakością
20. Jeśli gmina stosuje jeden z powyższych systemów to proszę podać, w którym roku
przeprowadzono ostatnio samoocenę lub poddano się certyfikacji?
…..
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