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ROLA WADZ GMIN WIEJSKICH POOONYCH
NA TERENIE EUROREGIONU NIEMEN
W ROZWOJU SPOECZNO-GOSPODARCZYM
(W OPINII MIESZKACÓW) – BADANIA WASNE
Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Streszczenie. W artykule przedstawiono opinie mieszkaców gmin wiejskich pooonych na terenie Euroregionu Niemen dotyczce roli wadz gmin w rozwoju spoeczno-gospodarczym tych terenów. Zaoono, e tempo rozwoju spoeczno-gospodarczego
gmin wiejskich pooonych na badanym obszarze zaley przede wszystkim od aktywnoci wadz lokalnych. Aktywna postawa urzdów gminnych, przede wszystkim w sferze
pozyskiwania rodków nansowych i ich racjonalnego wykorzystywania, nie pozostaje
bez wpywu na wzrost przedsibiorczoci mieszkaców, przyczynia si do gospodarczego oywienia terenów oraz przynosi znaczne korzyci gospodarcze dla gmin wiejskich
w postaci nowych miejsc pracy, co stopniowo przyczynia si take do rozadowywania
napi spoecznych. Ankietowani mieszkacy gmin Euroregionu Niemen wskazywali
bariery rozwoju, szanse, które wadze lokalne powinny wykorzysta , a take konkretne
dziaania, które, ich zdaniem, powinny by podejmowane przez gmin w celu oywienia
i rozwoju gospodarczego.
Sowa kluczowe: Euroregion Niemen, wadze gminne, obszary wiejskie, rozwój spoeczno-gospodarczy, bariery i szanse rozwoju

WSTP
Euroregion Niemen ley na obszarze przygranicznych regionów: Polski (pow.
205,45 tys. ha z 1211 tys. mieszkaców), Litwy (pow. 195,4 tys. ha z 1331,3 tys. mieszkaców) i Biaorusi (250 tys. ha z 1200 tys. mieszkaców). Po stronie polskiej obejmuje on tereny 14 gmin dawnych województw biaostockiego i suwalskiego (obecnie
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województwa podlaskie i warmisko-mazurskie), po stronie litewskiej rejony: wileski, mariampolski i alytuski, a po stronie biaoruskiej – obwód grodzieski. Euroregion
obejmuje obszary o duych walorach przyrodniczych, tworzce obszar tzw. Zielonych
Puc Polski, które niebawem bd peni funkcj Zielonych Puc Europy. W polskiej
czci Euroregionu znajduj si cztery parki narodowe stanowice 31 proc. powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce. Wiele obszarów chronionych jest take po
stronie litewskiej i biaoruskiej. Na terenie Euroregionu ley równie jeden z najstarszych szlaków wodnych w tej czci Europy: Kana Augustowski, który czy Polsk
i Biaoru.
Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku ich wielofunkcyjnego zrównowaonego rozwoju jest jednym z najwaniejszych celów strategicznych Euroregionu Niemen.
Osignicie tak sformuowanego celu wymusza potrzeb optymalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów nalecych do Euroregionu w celu odpowiedzialnego
rozwoju dwóch podstawowych funkcji: rolnictwa i turystyki, w zgodzie z wymogami
ochrony rodowiska przyrodniczego.
Wspieranie rolniczej i pozarolniczej funkcji gminy ley przede wszystkim w gestii
wadz gminnych, gdy to one wanie maj wystarczajco duo cech predysponujcych
je jako animatorów i inspiratorów przemian zachodzcych na wsi, a przede wszystkim
to one dysponuj rodkami nansowymi. Szczególnie dotyczy to prezentacji moliwoci i atrakcyjnoci gminy jako miejsca inwestowania, pomocy w organizacji przedsiwzi gospodarczych, przyznawania ulg podatkowych itp.
Aktywna postawa urzdów gminnych i pozostaych instytucji lokalnych nie pozostaje
bez wpywu na wzrost przedsibiorczoci mieszkaców, przyczynia si do gospodarczego oywienia terenów oraz przynosi znaczne korzyci gospodarcze dla gmin wiejskich
w postaci nowych miejsc pracy, co stopniowo przyczynia si take do rozadowywania
napi spoecznych. Dlatego te czsto w literaturze [Kodziski 2008] podkrela si
fakt, jak wane jest poznanie opinii wadz gminnych dotyczcych szans i barier rozwoju
gmin. Zdaniem Rosnera [2007], wadze samorzdowe bdce gospodarzami na wasnym
terenie najpeniej s w stanie zdiagnozowa podstawowe bariery rozwoju, wskaza istniejce szanse, dokona oceny potencjau ludzkiego i przedsibiorczoci mieszkaców
czy te wskaza kierunki dalszego rozwoju spoeczno-gospodarczego.

MATERIAY I METODY
Celem bada byo poznanie opinii mieszkaców gmin wiejskich Euroregionu Niemen dotyczcych oceny dziaa wadz lokalnych w rozwoju danego obszaru. Szczególny nacisk pooona na przedstawienie:
najwaniejszych czynników rozwoju gminy w opinii mieszkaców,
opinii mieszkaców na temat istniejcych barier rozwoju i moliwoci ich przezwyciania,
dziaa, które powinny by podejmowane przez gmin w celu oywienia gospodarczego w opinii respondentów.
Podstawowym zaoeniem byo, e tempo rozwoju spoeczno-gospodarczego gmin
wiejskich pooonych na terenie Eurorgionu Niemen zaley przede wszystkim od
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aktywnoci wadz lokalnych. Aktywna postawa urzdów gminnych, przede wszystkim
w sferze pozyskiwania rodków nansowych i ich racjonalnego wykorzystywania, nie
pozostaje bez wpywu na wzrost przedsibiorczoci mieszkaców, przyczynia si do
gospodarczego oywienia terenów oraz przynosi znaczne korzyci gospodarcze dla
gmin wiejskich w postaci nowych miejsc pracy, co stopniowo przyczynia si take
do rozadowywania napi spoecznych. Dlatego te w przeprowadzonych badaniach
wane byo poznanie opinii i ocen mieszkaców na temat zarzdzania gmin przez
wadze lokalne. Przeprowadzone badania pozwoliy take na dokonanie analizy czynników i barier rozwoju spoeczno-gospodarczego gmin wiejskich lecych na terenie
polskiej czci Euroregionu Niemen.
Przedmiotem bada byo 14 gmin nalecych do Euroregionu Niemen. Badania zostay przeprowadzone w latach 2007 i 2008. W badaniach zastosowano metod sondau
diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, który zawiera pytania
zamknite, otwarte i póotwarte. W wikszoci jednak pytania zawieray gotowy zestaw odpowiedzi do wyboru, co uatwiao respondentom ich wybór. Ogóem przeprowadzono ankietyzacj na grupie 215 mieszkaców. Po zwerykowaniu odpowiedzi,
do dalszej obróbki statystycznej i merytorycznej zakwalikowano 210 ankiet. Zebrane
wyniki opracowano, korzystajc z metod wykorzystywanych w naukach ekonomiczno-przyrodniczych.

WYNIKI I DYSKUSJA
Wybór waciwej drogi rozwoju musi opiera si na rzetelnej analizie oddziaywania rónych czynników wewntrznych i zewntrznych na rozwój w aktualnej sytuacji, jak i w przyszoci, w okresie objtym planowaniem strategicznym [Gierszewska
i Romanowska 2005]. Analiza SWOT poszczególnych obszarów problemowych daje
obraz mocnych i sabych stron oraz szans i zagroe istotnych dla ycia i rozwoju gmin
pooonych na obszarze Euroregionu Niemen (tab. 1).
Analiza mocnych stron wskazuje jednoznacznie na moliwo przede wszystkim
turystycznego rozwoju regionu. Zaliczaj si do nich w szczególnoci wybitne walory
przyrodniczo-krajobrazowe, a take mao zmienione dziaalnoci czowieka rodowisko naturalne. Daje to take moliwo rozwoju rolnictwa ekologicznego, którego
produkty s coraz bardziej poszukiwane zarówno w kraju, jak i za granic, a szczególnie w wysoko uprzemysowionych krajach UE. Produkty lokalne wytwarzane tradycyjnymi metodami przycigaj turystów i stanowi istotny element w rozwoju gównie
agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Z danych Gównego Urzdu Statystycznego [2009] wynika, e gminy wchodzce
w skad Euroregionu Niemen maj w wikszoci charakter rolniczy. Zdaniem ankietowanych mieszkaców, w przyszoci gównym kierunkiem prowadzonej dziaalnoci
gospodarczej w gminie nie powinna by jednak produkcja rolnicza, ale turystyka. Respondenci twierdzili, e wynika to przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze,
tereny objte badaniami charakteryzuj si nie najlepszymi warunkami do produkcji
rolniczej. Po drugie, niezaprzeczalne walory krajobrazowo-przyrodnicze gminy powoduj, e terenami tymi w coraz wikszym stopniu interesuj si turyci, ale take ludzie
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Tabela 1. Analiza SWOT gmin nalecych do Euroregionu Niemen
Table 1. SWOT analyses of districts belonging Euroregion Niemen
Mocne strony
Strenghts
Bogate, rónorodne i czyste rodowisko
przyrodnicze mao zmienione dziaalnoci
czowieka
Rich, diversied and clean natural
environment, less changed by human activity
Wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe
Big environmental and landscape valors
Korzystne warunki dla rozwoju
zrównowaonego (ekologiczne rolnictwo
i przyjazne dla rodowiska formy turystyki)
Protable conditions for sustainable
development (ecological agriculture, friendly
for environment forms of tourism)
Korzystne warunki dla rozwoju odnawialnych
róde energii
Protable conditions for development of
renewable sources of energy

Sabe strony
Weakness
Niski poziom rozwoju rodowiskowo-gospodarczego
Low level of environmental-economic
development
Niedostateczna infrastruktura techniczna
i spoeczna
Not sufcient technical and social
infrastructure
Brak lokalnych rynków zbytu dla produktów
ekologicznych
Lack of local markets of sale for ecological
products
Zbyt wolno postpujcy wzrost wiadomoci
spoecznej dotyczcej koniecznoci
gospodarowania i ycia w sposób przyjazny
dla rodowiska
Insufcient increase of social conciseness
about necessity of living and activity in
environmental friendly way
Niski poziom edukacji ekologicznej
spoeczestwa
Low ecological educational level of society

Szanse
Chances
Partnerska wspópraca rónych rodowisk
na rzecz lokalnego ekorozwoju
Partner cooperation of different societies
for local eco-development
Moliwo pozyskiwania rodków
nansowych na realizacj zada
rodowiskowych z funduszy UE
Possibilities of nancial means gaining
for realization of pro-environmental tasks
from EU funds
Wzrost zainteresowania turystyk
na obszarach „ekologicznych”
Increase of interest of tourism
in „ecological” areas
Wzrost zainteresowania i popytu
na „ekologiczn ywno ”
Increase of interest and demand for
„ecological nutrition”
Zrównowaony rozwój rolnictwa
oparty na rodkach nansowych UE
Sustainable development of agriculture
with use of nancial means from EU
ródo:
Source:

Zagroenia
Threats
Wzrost ruchu turystycznego na obszarach
najcenniejszych przyrodniczo
Increase of tourism move in the most valuable
environmental areas
Brak skutecznych urzdze i mechanizmów
ochrony rodowiska przyrodniczego
Lack of effective equipment and mechanisms
of natural environment protection
Dua konkurencja innych regionów w zakresie
turystyki
Big competitiveness of other regions in tourism
Niedostateczna ilo rodków nansowych
przeznaczanych na ochron rodowiska
przyrodniczego
Unsatised quantity of nancial means
for natural environment protection
Wprowadzanie nowych obszarów ochrony
rodowiska, co powoduje zmniejszenie
ich dyspozycyjnoci gospodarczej
(np. NATURA 2000)
Implementation of new areas of environment
protection what makes decrease of their
economic availability (i.e. NATURE 2000)

Opracowanie wasne na podstawie danych Euroregionu Niemen.
Author’s elaboration based on Niemen Euroregion data.
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chccy osiedla si na tych obszarach na stae. Jak stwierdzili mieszkacy, przykadem
dla nich mog by tereny parków górskich i nadmorskich, gdzie spoecznoci lokalne
w duej mierze utrzymuj si ze wiadczenia usug osobom przyjezdnym.
Poproszeni o dokadniejsze sprecyzowanie atutów, jakie ich zdaniem wystpuj
w gminach, ankietowani mieszkacy wymieniali walory krajobrazowo-przyrodnicze
(parki krajobrazowe i narodowe, tereny turystyczno-rekreacyjne oraz zabytki przeszoci
(tab. 2).
Naley tu podkreli , e mieszkacy zaczli docenia fakt istnienia na ich terenie
parków narodowych i krajobrazowych. Maj oni wiadomo , e restrykcje dotyczce
korzystania z zasobów rodowiska naturalnego s nie tylko barier, ale stanowi równie
niezaprzeczaln korzy . Wiele gmin pooonych na terenie Polski i jednoczenie parków narodowych stao si znanych dopiero wtedy, gdy na ich terenie powoano obszar
chroniony. Dla wielu z nich park narodowy sta si swoist wizytówk, a take form
bezpatnej promocji [Mickiewicz i Gotkiewicz 2008].
Tabela 2. Mocne strony gmin objtych badaniami w opinii mieszkaców
Table 2. Strong points of inquired districts in inhabitants’ opinions
Wyszczególnienie
Specication
Walory krajobrazowo-przyrodnicze
Landscape-environmental valors
Tereny turystyczno-rekreacyjne
Tourism and recreation areas
Zabytkowe obiekty
Historical objects
Gospodarstwa agroturystyczne
Agritourism farms
Lasy
Forest
Bogate rodowisko przyrodnicze (fauna i ora)
Rich natural environment (fauna and ora)
Przetwórstwo rolno-spoywcze
Agricultural-food processing
Korzystna lokalizacja
Protable location
Niskie ceny usug
Low prices of services
ródo:
Source:

N

% respondentów
% respondents

146

69,5

19

9,1

18

8,6

10

4,8

9

4,3

4

1,9

2

0.9

1

0,5

1

0,5

Badania wasne.
Author’s research.

Rozwój kadego obszaru uzaleniony jest od posiadanych mocnych stron, ale take
w duej mierze od czynników polityczno-ekonomicznych, dotyczcych nie tylko gminy,
powiatu, ale take tych wpywajcych na ogóln sytuacj w kraju. W zwizku z tym
kolejne pytanie zwizane byo z pogldami, jakie czynniki polityczne i ekonomiczne,
zdaniem respondentów, maj wpyw na rozwój gminy. Szczegóowe dane zostay przedstawione w tabeli 3.
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Tabela 3. Jakie czynniki polityczno-ekonomiczne decyduj o rozwoju gminy?
Table 3. What economic-political factors decide about district development?
Wyszczególnienie
Specication
Polityka gospodarczej pastwa
Economic policy of state
Ogólna sytuacja polityczna w kraju
Whole political situation in state
Sytuacja rolnictwa i rolników w gminie
Agriculture and farmers situation in district
Zamono mieszkaców gminy
Wealtness of district inhabitants
Dziaania wadz gminnych
District self-government activities
Inne
Others
ródo:
Source:

Odpowiedzi ankietowanych w %
Respondents answers in %
82,3
42,0
39,4
34,7
14,5
3,1

Badania wasne.
Author’s research.

Z odpowiedzi respondentów wynika, e widz oni silne powizania midzy polityk
prowadzon przez rzd na szczeblu centralnym a sytuacj spoeczno-gospodarcz gminy.
Jest to o tyle ciekawa sytuacja, e samorzdy lokalne posiadaj do du swobod dziaania, a moliwoci ich rozwoju nie zale w peni od dziaa wadz centralnych.
Jeeli chodzi o podstawowe bariery wystpujce w analizowanych gminach, to, zdaniem ankietowanych (prawie 44% wszystkich wypowiedzi), podstaw jest brak rodków
nansowych. Reforma administracyjna pastwa postawia przed wadzami lokalnymi
wiele nieznanych do tej pory zada. To wanie od budetów poszczególnych gmin zalee bdzie kondycja takich dziaów, jak szkolnictwo, suba zdrowia, ale take perspektywy rozwoju caego obszaru gminy. Brak rodków nansowych odbija si take na stanie
infrastruktury technicznej i spoecznej (20,0% odpowiedzi) (tab. 3).
Kolejnym problemem badanych gmin jest bezrobocie (15,7%) ankietowanych. Problem jest powany na badanym obszarze. Tereny te charakteryzuj si znacznie wikszym bezrobociem z uwagi na relatywnie niewielki (lub nieistniejcy) rynek pracy.
Niemniej jednak interesujce jest, e bezrobocie jako czynnik byo wymieniane przez
respondentów dopiero na trzecim miejscu pod wzgldem wanoci problemów. Moe to
wiadczy o tym, e „szara strefa” zatrudnienia na tych obszarach jest dua, a brak pracy
dotkliwy dla stosunkowo ograniczonej liczby mieszkaców. W dalszej kolejnoci respondenci uskarali si na konieczno podejmowania dziaa zwizanych z obecnoci obszarów chronionych na terenie gminy (inwestycje prorodowiskowe, tworzenie obszarów
NATURA 2000 itp.) oraz na niekorzystn sytuacj w rolnictwie (tab. 4).
Istotn kwesti podjt w badaniach jest polityka wadz gminnych, majca na celu
przezwycianie istniejcych barier. Mieszkacy gminy doskonale zdaj sobie spraw
z jej mocnych stron, jak równie z wystpujcych ogranicze. Dlatego w przeprowadzonych badaniach starano si pozna opini respondentów na temat dziaa, jakie ich
zdaniem powinny by podejmowane w ich gminach (rys. 1).
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Tabela 4. Bariery rozwoju w badanych gminach
Table 4. Bariers of development in chosen districts
Wyszczególnienie
Specication

N

% respondentów
% respondents

Brak wystarczajcych rodków nansowych
Lack of sufcient nancial means

92

43,8

Zy stan infrastruktury technicznej
Poor state of technical infrastructure

42

20,0

Bezrobocie
Unemployment

33

15,7

Ograniczenia wynikajce z dziaa prorodowiskowych
Limits resulting from environmental activities

18

8,6

Za sytuacja w rolnictwie
Poor situation in agriculture

16

7,6

Niekompetencja urzdników
Incompetency of staff

6

2,9

Utrudnienia w przygranicznym handlu
Barriers in border trade

3

1,4

ródo:
Source:

Badania wasne.
Author’s research.

35%

32,4%
26,2%

30%

22,8%

25%

19,8%

25,4%

17,5%

20%
15%
10%

5,4%

5%
0%
Pozyskiwanie
zewntrznych
rodków
finansowych
External
financial
means gaining

Rys. 1.
Fig. 1.
ródo:
Source:

Promocja
gminy
Parish'es
promotion

Turystyka
Tourism

Aktywizacja
Rozwój
Pomoc unijna
mieszkaców infrastruktury Union support
Inhabitants Development
activity
of
infrastructure

InneInne
Others
Others

Dziaania, które powinny by podejmowane przez gmin w celu oywienia gospodarczego w opinii respondentów
Activities, which should be undertaken by district in order to economic development in
respondents’ opinions
Badania wasne.
Author’s research.
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Na pierwszym miejscu ankietowani wskazywali na pozyskanie rodków nansowych
z budetu kraju (32,4% wszystkich odpowiedzi). W opinii mieszkaców wadze gminy
powinny to osign , przycigajc na swój teren inwestorów z zewntrz, oferujc im
ulgi podatkowe i zwalniajc z czci opat. Dalej w badaniach ankietowani wskazywali na konieczno stworzenia systemu staej wspópracy przygranicznej na szczeblu samorzdowym pomidzy gminami polskimi i litewskimi (z uwagi na sytuacj polityczn
i odmienn koncepcj rozwoju gospodarczo-administracyjnego Biaorusi prawie aden
z ankietowanych nie wskazywa na moliwoci staej wspópracy na poziomie gminnym
pomidzy tym pastwem a Polsk). Ankietowani podkrelali, e zauwaalne s dziaania
majce na celu agodzenie niekorzystnych skutków istnienia granicy (m.in. likwidacja
barier administracyjnych po wejciu do strefy Schengen, rodki nansowe UE przeznaczone na rozwój „ciany wschodniej” i obszarów peryferyjnych) i przezwycianie skutków pooenia regionu granicznego na obrzeach pastw dla poprawy warunków ycia
ludnoci. Podejmowane dziaania polegay gównie na rozwoju przygranicznego handlu,
niemniej jednak widziano dziaania samorzdów i ich efekty o charakterze spoecznym
czy kulturalnym. Dlatego te prawie 20% rolników widziao sens podejmowania dziaa
promocyjnych w kraju i za granic i przedstawiania miejsca swego zamieszkania jako obszaru atrakcyjnego i dla potencjalnych inwestorów, i turystów, czemu ma sprzyja rozwój
funkcji turystycznych w gminie (22,8% respondentów). Zostaa take odpowiednio doceniona przez mieszkaców rola pomocy unijnej w rozwoju obszarów wiejskich (25,4%).
Ta forma pomocy „wrosa” na stae w wiadomo mieszkaców, widoczne s jej efekty,
cho obiektywnie naley przyzna , e na badanym obszarze wci niezbyt liczne. Kolejne dziaania (pomysy) dotyczyy zbudowania lepszej lub modernizacji istniejcej infrastruktury technicznej (26,2%).
Poprawa infrastruktury wie si bezporednio z prób pozyskania inwestorów. Trudno jest bowiem oczekiwa , e kto zdecyduje si inwestowa pienidze w teren, do którego np. nie mona dojecha . To wanie jest jedn z bolczek polskich obszarów peryferyjnych, tworzcych tzw. bdne koo. Poprawa infrastruktury zaley od pozyskania
rodków, które zale od inwestorów, którzy nie pojawi si, gdy nie ma infrastruktury.
Istotna jest (wprawdzie niewielka) próba wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych. Ponad 5% odpowiedzi dotyczy promocji walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy oraz rozwoju ukierunkowanego na powstawanie na terenie gminy nowych
gospodarstw agroturystycznych. W tym ostatnim przypadku jest to raczej mao prawdopodobne, o ile nie zmieni si podejcie wadz gminnych do kwestii zwizanych z turystyk. Jak wynika z innych bada autora [Mickiewicz i Mickiewicz 2007], rodki pienine
przeznaczane na nansowanie dziaalnoci gminy rzadko kiedy kierowane s na rozwój
agroturystyki. Korzystne byoby zatem opracowanie na szczeblu gminy bilansu wpywów
i wydatków oraz dochodów budetowych zwizanych z turystyk. Daoby to moliwoci
i podstawy przygotowania szczegóowych planów rozwoju turystycznego gminy.
W urzdach gminy brak te oddzielnych stanowisk do spraw turystyki lub agroturystyki, których zadaniem powinna by pomoc spoecznociom lokalnym w rozpoznawaniu moliwoci dziaania, uruchamiania dziaalnoci turystycznej, ogólnie mówic
– w utrzymywaniu spoecznoci wiejskiej w stanie cigej gotowoci. Powoanie takiego
programu umoliwioby realizacj programu turystycznego rozwoju gminy oraz sta
jego kontrol.
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PODSUMOWANIE
Jak wynika z przeprowadzonych bada, blisko 70% mieszkaców gmin wiejskich Euroregionu Niemen uwaa, e najwaniejszym czynnikiem mogcym przyczyni si do
rozwoju ich gminy s zasoby naturalne, co powinno te by priorytetem dziaania wadz
lokalnych. Kolejnymi atutami, zdaniem respondentów, s pooenie (gównie gminy z pasa nadmorskiego i granicznego), turystyka oraz rynki zbytu. Podkrelanie tak wielkiej roli
przestrzeni geogracznej, uksztatowania i rze by terenu wynikao z faktu, e ankietowani
byli mieszkacami gmin atrakcyjnych turystycznie. Naley jednak pamita , e o sukcesie
gminy nie zawsze decyduj dobre pooenie, surowce, krajobraz przycigajcy turystów,
dotychczasowy poziom zagospodarowania czy kapita – chocia waga tych czynników
w wielu wypadkach jest bardzo znaczca. Na licie polskich gmin, które odnotowuj sukcesy, coraz czciej znajduj si takie, które nie posiadaj wyej wspomnianych atutów.
Niemniej jednak w atrakcyjnoci gminy mieszkacy widz podstaw rozwoju spoeczno-gospodarczego i na tej podstawie, ich zdaniem, naley pozyskiwa rodki nansowe.
Na podkrelenie zasuguje take fakt, e ankietowani zauwaali, e wykorzystanie
posiadanych zasobów w duej mierze zaley od sprawnoci lokalnej administracji. Wydaje si, e Euroregion, a w szczególnoci gminy do niego nalece, powinny odgrywa
du rol w rozwizywaniu problemów spoeczno-gospodarczego rozwoju obszarów
nadgranicznych, podnosi jako zasobów pracy, wpywa na popraw niekorzystnych
zjawisk demogracznych, wspiera rozwój kapitau ludzkiego i przyczynia si do wzrostu przedsibiorczoci. Rola ta powinna polega gównie na intelektualnym wspieraniu
dziaalnoci instytucji i organizacji lokalnych i regionalnych, doradzaniu i uatwianiu nawizywania kontaktów midzy pastwami uczestnikami.
Mieszkacy Euroregionu Niemen widz dziaania wadz gminnych w celu aktywizacji spoeczno-gospodarczej zamieszkiwanego przez nich obszaru. Zauwaaj nowe moliwoci i mechanizmy nansowania rozwoju, rozbudowy infrastruktury technicznej i spoecznej ze rodków Unii Europejskiej. Czuj si odpowiedzialni za miejsce, w którym yj
i dlatego chtnie wskazuj na nowe moliwoci dziaa, jakie powinny by podejmowane
przez wadze lokalne, wskazuj, które bariery rozwoju naley likwidowa . Wydaje si,
e integracja Polski z Uni Europejsk wpyna take na zmiany w mentalnoci mieszkaców badanego obszaru. Znika, tak powszechna 10 lat temu, postawa roszczeniowa,
oczekiwanie, e rola wadz gminnych polega tylko na rozdysponowaniu, zbyt maych jak
na potrzeby, rodków nansowych. Obecnie niektórzy mieszkacy wczyli si w proces
rozwoju gminy i widz rol wadz gminnych we waciwym zarzdzaniu gmin, a take
swój wpyw na ksztatowanie procesów spoeczno-gospodarczych na tym terenie.
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ROLE OF RURAL DISTRICTS SELF-GOVERNMENT LOCATED
ON EUROREGION NIEMEN IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
(IN INHABITANTS’ OPINIONS) – OWN STUDIES
Abstract. The paper presents opinions of rural districts’ inhabitants, which are located on
Euroregion Niemen area concerning role of self-government in socio-economic development of these areas. There was made an assumption that rate of socio-economic development of rural districts located on researched area depends mostly on activity of local self-government. The active position of districts’ ofces, mostly in sphere of nancial means
gaining and their rational use has a signicant inuence on increase of competitiveness of
inhabitants, contributes to economic movements of these terrains and brings many economic prots for rural districts such ones like new places of work, what gradually cause often
possible social conicts. The inquired inhabitants of Euroregion Niemen districts pointed
barriers of development, chances, which should be used by local self-governments and solid activities, which in their opinions, should be undertaken in order to further movements
and economic development.
Key words: Euroregion Niemen, local self-government, rural areas, socio-economic development, barriers and chances of development
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