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Streszczenie. W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego. Szczególną uwagĊ skupiono na gminnym samorządzie terytorialnym oraz instrumentach, za pomocą których kreowana jest lokalna polityka. Wskazane zostaáy gáówne obszary oddziaáywania jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto analizie poddano aspekty finansowe
gmin w Polsce oraz strukturĊ ich dochodów. Wskazane zostaáy gáówne czynniki, które
wpáywają na wielkoĞü budĪetu gminy. Poddano analizie transfery zewnĊtrzne kierowane
do gmin z budĪetu paĔstwa w latach 1997–2006. Dodatkowo pokazano udziaá jednostek
samorządu terytorialnego w podatkach centralnych PIT i CIT w latach 2004í2007.
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WPROWADZENIE
Z uwagi na wzrost zainteresowania procesami rozwojowymi zachodzącymi w otoczeniu spoáecznoĞci lokalnych waĪnym celem jednostek samorządu terytorialnego jest
tworzenie warunków do rozwoju wspólnoty. Do realizacji tego celu jednostki samorządowe zostaáy wyposaĪone w osobowoĞü prawną, majątek wáasny i instrumenty finansowe pozwalające na administrowanie nim. OsobowoĞü prawna oznacza samodzielnoĞü
decyzyjną i odpowiedzialnoĞü za podejmowane dziaáania. Instrumentami finansowymi
i majątkiem jednostek samorządu terytorialnego zarządzają organy kolegialne wybrane
w demokratycznych wyborach, które powinny dziaáaü na rzecz spoáecznoĞci lokalnej. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazaü, jakie są zaleĪnoĞci pomiĊdzy polityką lokalną,
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ministracyjną kraju, jaką jest gmina, poniewaĪ to wáaĞnie tam realizowana jest wiĊkszoĞü
lokalnych usáug publicznych i zadaĔ z zakresu administracji.
KREOWANIE LOKALNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ
DziĊki procesom decentralizacji wáadzy i demokratycznym przemianom w Polsce
jednostkom samorządu terytorialnego zostaáy przekazane narzĊdzia pozwalające na kreowanie wáasnej polityki spoáeczno-gospodarczej (rys. 1).
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WyróĪnione narzĊdzia formalnoprawne wspomagają proces podejmowania decyzji
przy realizacji ustawowo nadanych kompetencji jednostkom lokalnym. Wieloletnie plany
i opracowywane dokumenty pozwalają na lepsze rozpoznanie kierunku, jaki dana jednostka obiera w dąĪeniu do rozwiązania lokalnych problemów. DuĪo wczeĞniej zaplanowane zadania inwestycyjne pozwalają na unikniĊcie problemu kadencyjnoĞci wáadz wykonawczych, dają wiĊkszą przejrzystoĞü Īycia publicznego oraz pozwalają na unikniĊcie
sporów lokalnych i nieporozumieĔ co do tendencyjnoĞci realizowanej inwestycji. Badania naukowe dowiodáy równieĪ, iĪ przy wieloletnim planowaniu i hierarchizacji potrzeb
Ğrodki publiczne są lepiej lokowane i przynoszą lepsze efekty niĪ w przypadku bieĪącego
zarządzania mieniem [Raport OECD 1991].
Przyznane jednostkom samorządu terytorialnego kompetencje i zadania obligują je do
Ğwiadczenia mieszkaĔcom szerokiego zakresu usáug publicznych. IloĞü i jakoĞü Ğwiadczonych usáug wpáywa na odczucia lokalnej spoáecznoĞci, która wydaje swoją ocenĊ przy
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wyborach samorządowych. Samorząd terytorialny, który jest gospodarzem okreĞlonego
terytorium, ponosi odpowiedzialnoĞü za organizacjĊ, funkcjonowanie oraz rozwój Ğrodowiska Īycia mieszkaĔców, a takĪe wzrost konkurencyjnoĞci [Gilowska 1998]. Biorąc
pod uwagĊ taką interpretacjĊ, moĪna stwierdziü, iĪ sprawny samorząd terytorialny powinien dąĪyü do powiĊkszania swego potencjaáu gospodarczego i finansowego, pamiĊtając
o wspóápracy z lokalną spoáecznoĞcią.
Przy prawidáowym procesie decyzyjnym samorządu terytorialnego duĪe znaczenie
mają konsultacje spoáeczne, w których powinny uczestniczyü Ğrodowiska gospodarcze
(pracodawców i pracobiorców), zorganizowane grupy spoáeczne, inwestorzy krajowi
i zagraniczni oraz politycy. ZaangaĪowanie obywateli w sprawowanie wáadzy zaleĪy od
modelu ustroju paĔstwa, zasad organizacji jednostek wykonujących zadania publiczne
oraz reguá pozyskiwania i wydatkowania dochodów publicznych. W Polsce, po upadku
PRL-u, zanotowano wzmoĪoną aktywnoĞü spoáeczeĔstwa i zaangaĪowanie w lokalną politykĊ. Jednak w miarĊ upáywu czasu od wprowadzenia ustroju demokratycznego coraz
bardziej zauwaĪalne jest zmĊczenie spoáeczeĔstwa i poczucie bezradnoĞci, które przekáada siĊ na malejącą frekwencjĊ w wyborach. Rozwój lokalny wymaga od liderów Īycia
publicznego i gospodarczego zaangaĪowania w sprawy dotyczące obszarów problemowych i stworzenia struktur zarówno wspierających, jak i wdroĪeniowych, które mogáyby niwelowaü te obszary [Korenik 1998]. Zakres oddziaáywania wáadzy samorządowej
i kreowanej przez nią polityki przedstawiono na rysunku 2.
Przedstawione obszary są wycinkiem spraw i problemów, z jakimi boryka siĊ na co
dzieĔ wáadza wykonawcza jednostek samorządu terytorialnego. Decyzje podejmowane
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przez organy zarządzające daną jednostką terytorialną są najczĊĞciej kompromisem pomiĊdzy wspóáistniejącymi na danym terenie grupami spoáecznymi i czynnikami wpáywającymi na ten proces.
Mając na uwadze zakres oddziaáywania wáadzy samorządowej, kreowana polityka
lokalna powinna uwzglĊdniaü:
• oczekiwania miejscowej ludnoĞci,
• presjĊ, jaką w dáugim czasie mogą wywieraü okreĞlone decyzje na Ğrodowisko,
• efektywnoĞü ekonomiczną,
• estetykĊ i zmiany w lokalnym otoczeniu,
• kompromis pomiĊdzy róĪnymi grupami spoáecznymi,
• poparcie dla poĪądanych inicjatyw gospodarczych (wyraĪone w postaci ulg i zwolnieĔ podatkowych),
• mikroklimat dla inwestorów tworzący przyjazną administracjĊ lokalną,
• kapitaá spoáeczny.
ROZWÓJ LOKALNY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
Rozwój lokalny wiąĪe siĊ z okreĞlonym miejscem i terytorium. PrzestrzeĔ i poáoĪenie
geograficzne wpáywają na skalĊ i dynamikĊ zachodzących w danej jednostce procesów
rozwojowych. Rozwój to caáoksztaát zmian strukturalnych i jakoĞciowych zachodzących
w spoáeczeĔstwie i gospodarce, które umoĪliwiają dalsze podnoszenie poziomu Īycia
mieszkaĔców oraz rozbudowĊ i unowoczeĞnianie gospodarki [Secomski 1987].
Rozwój lokalny moĪe byü mierzony za pomocą róĪnych parametrów. Jednym z nich
jest wzrost gospodarczy, rozumiany jako kategoria iloĞciowa, oznaczająca zwiĊkszenie
produkcji towarów i usáug. Wzrost gospodarczy jest ĞciĞle powiązany z inwestycjami,
które ulepszają osobowe i materialne czynniki produkcji. Pomimo bliskich relacji, rozwój
nie powinien byü utoĪsamiany wyáącznie ze wzrostem gospodarczym. JeĪeli zaniedbane
zostaną inne parametry, które mierzą rozwój lokalny, moĪe okazaü siĊ, iĪ teoretycznie
dana jednostka terytorialna odnotowuje staáy wzrost gospodarczy, ale ze wzglĊdu na pogarszający siĊ stan Ğrodowiska i wygląd estetyczny nie moĪna okreĞliü danego obszaru
jako rozwijający siĊ. MoĪna zatem zaáoĪyü, iĪ rozwój lokalny rozumiany jako systematyczna poprawa poziomu i jakoĞci Īycia ludnoĞci oraz najbliĪszego otoczenia to szersze pojĊcie niĪ wzrost gospodarczy. Rozwój lokalny jest w duĪym stopniu wspomagany
przez rozwój gospodarczy, jednak wzajemne oddziaáywanie moĪe byü w zaleĪnoĞci od
sytuacji zarówno stymulatorem, jak i hamulcem procesów rozwojowych danej jednostki
terytorialnej. W naukach ekonomicznych wzrost i rozwój są ze sobą silnie powiązane.
Wzrost z reguáy jest okreĞlany jako kategoria iloĞciowa, natomiast rozwój jako kategoria
jakoĞciowa.
Szanse rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych zaleĪą od zakresu inwestycji
dokonywanych przez inwestorów (publicznych i prywatnych). Inwestycje gminne wspierają rozwój lokalnych firm, tworzą lokalny rynek pracy oraz podnoszą standard Īycia
mieszkaĔców. Samorząd terytorialny, odpowiadający za politykĊ spoáeczno-gospodarczą, ustala odpowiednie proporcje miĊdzy wydatkami konsumpcyjnymi a inwestycyjnymi. Od zrozumienia i akceptacji ograniczenia bieĪącej konsumpcji na rzecz inwestycji
zaleĪy powodzenie w planowaniu tego typu dziaáaĔ. W praktyce dosyü czĊsto doraĨny
interes konsumentów budĪetu wygrywa z interesem ogólnym mieszkaĔców.
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FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WaĪnym elementem uzaleĪniającym zakres inwestycji, a tym samym rozwój danej
jednostki terytorialnej, są jej finanse. WysokoĞü budĪetu, jego wpáywy i warunki mikroi makroekonomiczne decydują o faktycznym potencjale danej jednostki terytorialnej.
Czynniki, które wpáywają na wielkoĞü budĪetu to przede wszystkim:
• poziom dochodów mieszkaĔców danej jednostki terytorialnej,
• liczba mieszkaĔców na kilometr kwadratowy,
• liczba podmiotów gospodarczych,
• stopa bezrobocia,
• zakres transferów centralnych (udziaáy w podatkach centralnych, dotacje i subwencje),
• lokalne warunki spoáeczno-gospodarcze,
• umiejĊtnoĞci zarządzania i pozyskiwania finansów przez wáadze lokalne.
Zadania inwestycyjne mogą byü finansowane ze Ğrodków wáasnych bądĨ z zewnĊtrznych Ĩródeá. Ograniczeniem zewnĊtrznych Ĩródeá jest zdolnoĞü kredytowa i wiarygodnoĞü finansowa jednostki samorządu terytorialnego. WiarygodnoĞü finansowa jest pojĊciem szerszym od zdolnoĞci kredytowej i oznacza staáą zdolnoĞü do obsáugi wszelkich
zobowiązaĔ finansowych [Cichocki 2001]. Nowy projekt ustawy o finansach publicznych przedstawiony na początku kwietnia 2007 r. przez minister finansów Z. Gilowską
zakáada moĪliwoĞü ustalania indywidualnego wskaĨnika zadáuĪenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Takie rozwiązanie, z jednej strony, znosi ograniczenia wiąĪące dziĞ
jednostki samorządu o znacznym potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet
doĞü znacznych zobowiązaĔ finansowych moĪe byü instrumentem bezpiecznej polityki
rozwojowej, z drugiej zaĞ dyscyplinuje jednostki, których wysokie obciąĪenie dochodów
spáatami zobowiązaĔ nakazuje duĪą ostroĪnoĞü przy zaciąganiu nowych kredytów i poĪyczek.
WaĪnym zewnĊtrznym Ĩródáem finansowania dla samorządów terytorialnych są
Ğrodki, które moĪna pozyskaü na projekty inwestycyjne wspóáfinansowane z funduszy
strukturalnych UE. Warunkiem efektywnego pozyskiwania funduszy z tego Ĩródáa jest
moĪliwoĞü wygospodarowania odpowiednich Ğrodków na prefinansowanie lub wspóáfinansowanie projektów inwestycyjnych. MoĪliwoĞci te są bardzo ograniczone, poniewaĪ
finanse samorządu terytorialnego są nieadekwatne do zakresu przypisanych im ustawowo
zadaĔ. Przedstawiciele wáadzy lokalnej stoją przed koniecznoĞcią stosowania mechanizmów racjonalizujących gospodarkĊ finansową. Jak pokazują dane w tabeli 1, dominującą formą pozyskiwania funduszy są transfery zewnĊtrzne. Taka sytuacja powoduje niepewnoĞü odnoĞnie skali i czasu pozyskiwanych funduszy oraz zmniejsza samodzielnoĞü
finansową jednostek, ma to wpáyw na zdolnoĞü do finansowania wáasnej dziaáalnoĞci
operacyjnej i inwestycyjnej w zakresie przypisanych zadaĔ i kompetencji [AliĔska 2006].
Dane tabeli 1 informują, iĪ dwie trzecie Ğrodków pozyskiwanych przez gminy to transfery zewnĊtrzne, które w duĪym stopniu są uzaleĪnione od sytuacji polityczno-gospodarczej paĔstwa.
Najbardziej stabilne i pozostające w swobodnej dyspozycji są dochody wáasne gminy, które teoretycznie od 1999 r. wzrosáy, jednak wpáyw na to miaáa gáównie zmiana
w klasyfikacji budĪetowej, gdzie udziaáy w podatkach centralnych PIT i CIT zaliczono do dochodów wáasnych jednostek samorządu terytorialnego. Udziaáy we wpáywach
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z obu podatków dochodowych nie są typowymi dochodami wáasnymi [Miemiec 2003].
Z punktu widzenia teorii i praktyki powszechnie stosowanej w innych krajach udziaáy
w podatkach stanowiących dochód budĪetu paĔstwa nie są uznawane za dochody wáasne. Za dochód wáasny uznaje siĊ tylko takie Ĩródáo zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego, do którego organy wáadzy samorządowej posiadają tzw. prawo
podmiotowe oraz mogą znacznie wpáywaü na konstrukcje i zakres tego prawa. Podatki
dochodowe jako podatki paĔstwowe wyáączone są spod wáadztwa podatkowego j.s.t. Jak
podkreĞla Pankau [2005], „wbrew temu polski ustawodawca uparcie klasyfikuje to Ĩródáo
dochodów do dochodów wáasnych, kierując siĊ najprawdopodobniej wzglĊdami statystycznymi oraz argumentem o dowolnoĞci wydatkowania tak pozyskanych Ğrodków”.
Tabela 1. Procentowy udziaá poszczególnych grup dochodów gmin w dochodach ogóáem w latach
1997í2006
Table 1. Percentage shares of different community income groups within a general income during
1997í2006

Lata

Dochody
gmin ogóáem
(mln zá)

Dochody
wáasne
(%)

Udziaáy w
podatkach
centralnych
(%)

Dotacje (%)

Subwencja
ogólna
(%)

Transfery
zewnĊtrzne
(4 + 5 + 6)
(%)

1

2

3

4

5

6

7

1997

39 518,2

35,3

24,2

16,4

24,1

64,7

1998

46 119,4

33,5

24,7

16,4

25,4

66,5

1999

51 741,7

50,9

18,2

16,9

32,1

67,2

2000

56 350,1

49,6

16,4

17,7

32,7

66,8

2001

60 954,0

49,1

15,6

15,9

35,0

66,5

2002

63 562,8

48,8

15,1

15,9

35,3

66,3

2003

63 463,0

49,4

15,1

12,9

37,7

65,7

2004

72 062,3

53,9

20,4

13,3

32,8

66,5

2005

82 082,9

53,5

20,6

16,8

29,7

67,1

2006

92 710,0

53,6

18,4

19,1

27,3

64,8

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych GUS.
Source: Authors’ own calculation based CSO data.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1
wprowadziáa zmiany w podziale podatków centralnych, zwiĊkszając udziaá gmin, który
docelowo ma wynosiü 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71%
w podatku dochodowym od osób prawnych. Od 2004 r. równieĪ powiaty i województwa
otrzymaáy wiĊkszy wskaĨnik udziaáu w podatkach centralnych, w myĞl zaáoĪeĔ reformy
finansów publicznych i decentralizacji wáadzy. Realny wskaĨnik decentralizacji pokazują
udziaáy jednostek samorządu terytorialnego w podatkach centralnych (tab. 2).
1

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2003
Nr 203, poz. 1966
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Z uwagi na liczne zwolnienia i ulgi podatkowe udziaáy jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych są niestabilne. Im wiĊcej jest wprowadzanych ulg
i zwolnieĔ, tym mniejsze są wpáywy do budĪetów j.s.t. Na tego typu podatki istotnie oddziaáuje koniunktura gospodarcza, która w róĪnym okresie zmiennie wpáywa na poziom
dochodów z tego tytuáu. Ma to duĪe znaczenie przy zarządzaniu finansami j.s.t. i w skrajnych przypadkach moĪe bardzo utrudniü prawidáowe funkcjonowanie jednostki.
Tabela 2. Procentowy udziaá jednostek samorządu terytorialnego w podatkach centralnych w latach
2004í2007
Table 2. Participation of the territorial self-government entity in the central tax (CIT and PIT) in
the years 2004í2007
Lata
Jednostka
terytorialna

2004

2005

2006

2007

PIT

CIT

PIT

CIT

PIT

CIT

PIT

CIT

Gminy

35,72

6,71

35,61

6,71

35,95

6,71

36,22

6,71

Powiaty

8,42

1,4

10,25

1,4

10,25

1,4

10,25

1,4

Województwa
Razem

1,6

15,9

1,6

15,9

1,6

15,9

1,6

15,9

45,74

24,01

47,46

24,01

47,8

24,01

48,07

24,01

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych GUS.
Source: Authors’ own calculation based CSO data.

Gáównym Ĩródáem finansowym budĪetu paĔstwa są podatki poĞrednie, stanowiące
ponad 60% dochodów ogóáem. Podatki poĞrednie, które są bardziej wydajne fiskalnie,
są wyáączone ze wspólnego podziaáu tego Ĩródáa finansowego w przypadku jednostek
samorządu terytorialnego. Podatki dochodowe w budĪecie paĔstwa stanowią niewiele
ponad 20% wszystkich dochodów. Wáadze lokalne i ich ogólnopolskie reprezentacje powinny poáoĪyü wiĊkszy nacisk na realną decentralizacjĊ wáadzy publicznej, co powinno
przeáoĪyü siĊ na wiĊkszy udziaá w dysponowaniu finansami publicznymi. Obecny wzrost
gospodarczy sprzyja radykalnym zmianom i reformom sektora finansów publicznych,
a wieloletnia praktyka krajów rozwiniĊtych pokazuje, iĪ na szczeblu lokalnym wystĊpuje duĪo lepsze rozpoznanie potrzeb i wiĊksza efektywnoĞü w wydawaniu pieniĊdzy
publicznych.
WNIOSKI
Wpáyw samorządu terytorialnego na umacnianie rozwoju lokalnego jest tym wiĊkszy,
im bardziej rozwiniĊta jest demokracja i lokalne spoáecznoĞci, które aktywnie uczestniczą w Īyciu publicznym. Poprzez wybory centralne i samorządowe spoáecznoĞü wpáywa
na politykĊ i wizjĊ otoczenia, jaką mają kandydaci na polityków. Wizja i skutecznoĞü tych
osób przedkáada siĊ w duĪym stopniu na rozwój lokalny. UmiejĊtne zarządzanie poprzez
instrumenty, jakimi dysponuje samorząd, oraz wewnĊtrzne warunki spoáeczno-gospodarcze decydują o roli danego terenu w duĪo szerszej skali (regionu, kraju).
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Rozwój jednostki samorządu terytorialnego powinien uwzglĊdniaü zarówno aspekty
ekonomiczne, jak i jakoĞciowe. Te drugie áączą siĊ z estetyką, walorami przyrodniczymi
i bezpieczeĔstwem fitosanitarnym mieszkaĔców. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju lokalnego naleĪy uwzglĊdniaü zarówno wynik ekonomiczny, jak
i koszty Ğrodowiskowe tego rozwoju. Takie podejĞcie pomaga uniknąü wielu báĊdów.
Finanse są niezbĊdnym instrumentem, za pomocą którego moĪna realizowaü okreĞloną politykĊ lokalną i pozyskiwaü Ğrodki przyznane Polsce z budĪetu UE na programy operacyjne w okresie 2007í2013. Adekwatne do zadaĔ Ĩródáo Ğrodków finansowych
jednostek samorządu terytorialnego jest w stanie wpáynąü na moĪliwoĞci wymaganego
przez organy UE wspóáfinansowania projektów inwestycyjnych. Reformy wprowadzone
mocą ustawy2 poprawiáy poziom dofinansowania zadaĔ wykonywanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, ale trudno jest stwierdziü jednoznacznie, czy przygotowaáy
samorząd do absorpcji funduszy UE. Jednostki samorządu terytorialnego mają bardzo
zróĪnicowany potencjaá przy pozyskiwaniu Ğrodków finansowych z tytuáu udziaáu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawodawcy, dostrzegając problem nierównego rozkáadu finansów publicznych páynących z tego tytuáu, wprowadzili mechanizmy wyrównawcze w postaci subwencji. Jednak
efekty tego rozwiązania w wielu miejscach nie sprawdzają siĊ i zauwaĪyü moĪna zbyt
duĪą dysproporcjĊ w rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych.
ZwiĊkszenie udziaáu jednostek samorządu terytorialnego w podatkach centralnych
(PIT, CIT) umocniáo odpowiedzialnoĞü za wparcie lokalnej przedsiĊbiorczoĞci oraz powiązaáo sytuacjĊ finansową tych jednostek z ogólną koniunkturą gospodarczą paĔstwa.
Powstaje jednak pytanie, czy nie warto jest wprowadzaü dalej idące zmiany, zwiĊkszające udziaá jednostek samorządu terytorialnego w rozdysponowaniu Ğrodków publicznych,
aby umocniü rolĊ samorządu terytorialnego i przyĞpieszyü lokalny rozwój?
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THE INFLUENCE OF TERITORIAL SELF-GOVERNMENT ON THE LOCAL
DEVELOPMENT OF COMMUNES
Abstract. This article presents the issue of local development. A special attention was paid
to the territorial self-government and its instruments which enable to create the local policy.
This paper also points out the main areas of territorial self-government influence and contains the analysis of financial aspects of communities in Poland and the structure of their
income. This paper indicates the main factors that influence the quality of the community
budget. It was analysed the external transfers that where directed from the state budget
to communities in the years 1997í2006. This articles also shows the participation of the
territorial self-government entity in the central tax (CIT and PIT) in the years 2004í2007.
Key words: territorial self-government, local development, local policy, local government
entity finance
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