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DZIAàALNOĝû INWESTYCYJNA MAàYCH GMIN
POLSKI WSCHODNIEJ NA PRZYKàADZIE GMINY RYKI
Emilia U. Wróblewska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. DziaáalnoĞü inwestycyjna jest waĪnym czynnikiem rozwoju gmin w Polsce.
Uwarunkowania tej dziaáalnoĞci w latach 2004–2008 w gminie Ryki poáoĪonej w póánocno-zachodniej czĊĞci województwa lubelskiego są przedmiotem niniejszego artykuáu.
Z analizy badawczej zawartej w artykule wynika, Īe gmina ta charakteryzuje siĊ niskimi
wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkaĔca zarówno na tle powiatu, województwa, jak
i kraju. WĞród dokonanych inwestycji w badanym okresie najwiĊkszy udziaá miaáy inwestycje dziaáów „Transport i áącznoĞü” oraz „OĞwiata i wychowanie”, a gáównym Ĩródáem
ﬁnansowania byá budĪet wspierany kredytami i poĪyczkami. Wykorzystanie funduszy UE
w gminie Ryki byáo niewielkie. Analiza ta pozwala na konstatacjĊ, iĪ zakres prowadzonych
przedsiĊwziĊü inwestycyjnych byá typowy dla tego rodzaju maáych gmin, a takĪe regionu.
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WSTĉP
Inwestycje stanowią waĪny temat, gdyĪ są nieodzownym elementem rozwijających
siĊ gospodarek, do jakich naleĪy gospodarka Polski. DziaáalnoĞü inwestycyjna jest realizowana na poziomie lokalnym, poczynając od najniĪszego szczebla zarządzania terytorialnego, tzn. od gminy. Inwestycje w maáych oĞrodkach mają bardzo duĪe znaczenie dla
lokalnych spoáecznoĞci. Ich realizacja prowadzi do polepszenia warunków Īycia i pracy
miejscowej ludnoĞci. Są one jednym z najwiĊkszych zadaĔ stojących ciągle przed polskimi gminami w związku z potrzebą dalszego intensywnego rozwoju gospodarczego kraju
i potrzeby ogólnego postĊpu cywilizacyjnego.
Do podstaw prawnych regulujących zakres kompetencji samorządu gminy, m.in.
dotyczących inwestycji, naleĪy ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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dziale zadaĔ i kompetencji okreĞlonych w ustawach szczegóáowych pomiĊdzy organy
gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34,
poz. 198 z póĨn. zm.). Do ﬁnansów gminnych przeznaczonych na inwestycje odnoszą
siĊ: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. Nr 2003, poz. 1966 z póĨn. zm.) i ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ﬁnansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póĨn. zm.).
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego powinny byü zatem planowane zgodnie
z regulacjami prawnymi ustalającymi zadania dla tych jednostek, uwzglĊdniając teĪ, jaki
charakter ustawa szczególna nadaje danemu zadaniu przekazanemu do wykonania samorządowi [Borodo 1993]. NaleĪy zwróciü jednak uwagĊ, Īe wydatki inwestycyjne mogą
zostaü zrealizowane dopiero w sytuacji, kiedy samorząd posiada nadwyĪkĊ dochodów
nad wydatkami dotyczącymi wykonania obligatoryjnych zadaĔ wáasnych, zadaĔ zleconych ustawowo oraz przyjĊtych w drodze porozumieĔ.
Formalnie gmina ma duĪy zakres swobody, jeĞli chodzi o sposób wydatkowania Ğrodków i realizowania zadaĔ [Adamiak, Borodo 1993]. DuĪy stopieĔ samodzielnoĞci dotyczy takĪe zadaĔ o charakterze inwestycyjnym, gdyĪ gmina sama decyduje, jaki bĊdzie
kierunek inwestowania realizowany w ramach zadaĔ wáasnych. OczywiĞcie wybór taki
musi byü zgodny z regulacjami prawnymi, jednak przepisy stanowią, Īe decyzja naleĪy
do organów gminy, które są i zobowiązane, i uprawnione do wyboru oraz realizacji odpowiednich ich zdaniem zadaĔ.
Wchodząc do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. Polska dostaáa szansĊ na szybsze niĪ
we wczeĞniejszym okresie pokonanie dystansu dzielącego ją od najwyĪej rozwiniĊtych
paĔstw naszego kontynentu. Finansowanie inwestycji jest w duĪym stopniu wspomagane dostĊpnymi Ğrodkami strukturalnymi UE oraz pochodzącymi z funduszu spójnoĞci
i z innych mechanizmów ﬁnansowania rozwoju infrastruktury i kapitaáu ludzkiego. Infrastruktura powinna zapewniü bazĊ do podejmowania przedsiĊwziĊü gospodarczych przez
osoby ﬁzyczne, prawne i inne podmioty w ramach dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej. Musi siĊ ona rozwinąü takĪe w spoáecznoĞciach lokalnych, do jakich zalicza siĊ
bĊdąca przedmiotem analizy gmina Ryki, naleĪąca do województwa lubelskiego, jednego
z regionów tzw. Ğciany wschodniej.
Poziom rozwoju gospodarczego zaleĪy w podobnym stopniu zarówno od liczby
i nowoczesnoĞci obiektów i urządzeĔ, jak teĪ od kwaliﬁkacji ludzi, którzy przy ich pomocy mogą produkowaü dobra konsumpcyjne i usáugi. W wielu regionach w Polsce,
w tym w ww. województwie, wystĊpują ograniczone moĪliwoĞci dostĊpu do znacznej
iloĞci usáug i urządzeĔ infrastruktury technicznej i spoáecznej. Znaczne zróĪnicowanie
w tej dziedzinie wystĊpuje miĊdzy poszczególnymi województwami, miĊdzy obszarami
wiejskimi i miejskimi, a takĪe miĊdzy wiĊkszymi i mniejszymi miejscowoĞciami i skupiskami ludnoĞci. Trwające przemiany spoáeczno-gospodarcze towarzyszą procesowi
transformacji od 1989 r., jednak obecnie ulegają przyspieszeniu dziĊki akumulacji Ğrodków budĪetowych i pomocowych. Infrastruktura straciáa przy tym jednolity pod wzglĊdem wáasnoĞci charakter. MoĪna zauwaĪyü tendencjĊ do zwiĊkszania siĊ liczby inwestycji dokonywanych przez samorząd terytorialny, organizacje polityczne, spoáeczne,
koĞcielne i osoby ﬁzyczne [Kowalski 2006]. W latach 2004–2008, bĊdących okresem
opisanej w niniejszym artykule analizy, spoáecznoĞci lokalne kontynuowaáy na swoich
terenach dziaáalnoĞü inwestycyjną w zakresie adekwatnym do ograniczonych funduszy
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i wystĊpujących barier o charakterze prawno-administracyjnym. Tak samo dziaáo siĊ
w przedmiotowej gminie Ryki, której budĪet na inwestycje zostaá szczegóáowo zanalizowany, zarówno jeĞli chodzi o typy zadaĔ inwestycyjnych, jak i Ĩródáa ﬁnansowania.
Zgodnie z aktualnym podziaáem administracyjnym kraju, gmina Ryki poáoĪona jest
w póánocno-zachodniej czĊĞci województwa lubelskiego, na pograniczu regionów Lubelszczyzna, Mazowsze i Podlasie. Oddalona jest o 64 km od Lublina i o 100 km od
Warszawy [Hoffman 2005].
Miasto i gmina Ryki wchodzą w skáad powiatu ryckiego i obok miasta DĊblin są jednym z najwaĪniejszych oĞrodków powiatu. Do powiatu ryckiego naleĪą równieĪ gminy:
Nowodwór, StĊĪyca, Káoczew i UáĊĪ [Lokalny… 2008]. Wedáug danych GUS, obszar
powiatu ryckiego ma 615 km2, gmina Ryki zajmuje zaĞ powierzchniĊ 162 km2, co daje jej
1. miejsce w powiecie. Na podstawie danych GUS wiadomo, Īe w 2008 r. powierzchniĊ
gminy Ryki zamieszkiwaáo 20,4 tys. osób. Rozwój gospodarczy gminy opiera siĊ przede
wszystkim na przetwórstwie rolno-spoĪywczym. Tradycją regionu jest uprawa: truskawek, malin, porzeczek, wiĞni oraz warzyw [Informator… 1997].
Celem artykuáu jest przedstawienie praktycznej dziaáalnoĞci inwestycyjnej gminy
Ryki w latach 2004–2008. Cel zostaá zrealizowany przez analizĊ danych liczbowych ze
sprawozdaĔ z wykonania budĪetu gminy oraz danych GUS. W artykule zaprezentowano
wyniki zestawienia i oceny statystycznych danych liczbowych dotyczących inwestycji,
co posáuĪyáo zdiagnozowaniu sytuacji gminy Ryki pod kątem skali i kierunków dziaáalnoĞci inwestycyjnej oraz Ĩródeá jej ﬁnansowania.
W pracy poszukuje siĊ odpowiedzi na pytania: po pierwsze, czy gmina Ryki charakteryzuje siĊ niskimi wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkaĔca, po drugie, czy wĞród
przedsiĊwziĊü inwestycyjnych w tej gminie w okresie obejmującym lata 2004–2008,
najwiĊkszy udziaá miaáy inwestycje dziaáów „Transport i áącznoĞü” oraz „OĞwiata i wychowanie”, po trzecie, czy gáównym Ĩródáem ﬁnansowania inwestycji w gminie Ryki
w latach 2004–2008 byá budĪet wspierany kredytami i poĪyczkami.

MATERIAà I METODA
Do przeprowadzenia przedmiotowej analizy i napisania niniejszego artykuáu posáuĪyáy sprawozdania z wykonania budĪetu gminy Ryki na lata 2004–2008, informacje pochodzące z Banku Danych Regionalnych Gáównego UrzĊdu Statystycznego dotyczące
opisywanej jednostki terytorialnej oraz publikacje literaturowe na temat dziaáalnoĞci inwestycyjnej, a takĪe akty prawne w postaci ustaw. Materiaá zostaá opracowany z wykorzystaniem metody opisowej, porównawczej i statystycznej. Do zobrazowania wyników
badaĔ posáuĪyáy wykresy.

DZIAàALNOĝû INWESTYCYJNA GMINY RYKI NA TLE POWIATU,
WOJEWÓDZTWA I KRAJU
NajwiĊkszymi Ğrednimi wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkaĔca w latach 2004–
–2008 w powiecie ryckim charakteryzowaáy siĊ inne gminy powiatu niĪ gmina Ryki, tzn.
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ĝrednie wydatki inwestycyjne na 1 mieszkaĔca w gminach powiatu ryckiego w latach
2004–2008 [zá]
Average investments per capita in communes of Ryki poviat, 2004–2008 [PLN]

ħródáo:
Source:

Opracowanie wáasne na postawie danych BDR GUS.
Own estimation based on data of the Central Statistical Ofﬁce of Poland.

Rys. 1.

StĊĪyca i UáĊĪ (rys. 1). W obu tych gminach wydatki tego typu plasowaáy siĊ równieĪ
znacznie powyĪej Ğrednich wydatków inwestycyjnych w województwie lubelskim, które
wynosiáy 336,6 zá na 1 mieszkaĔca, jednak poniĪej Ğrednich wydatków inwestycyjnych na
1 mieszkaĔca w Polsce, które ksztaátowaáy siĊ na poziomie 462 zá. W samej gminie Ryki
zanotowano zaĞ najniĪsze w skali powiatu tego typu wydatki, niskie takĪe w skali województwa, jak i kraju. Stanowiáy one zaledwie 67,7% Ğrednich wydatków inwestycyjnych
na 1 mieszkaĔca w caáym powiecie ryckim, 41,6% Ğrednich wydatków inwestycyjnych
na 1 mieszkaĔca w województwie lubelskim i 30,3% Ğrednich wydatków inwestycyjnych
na 1 mieszkaĔca w Polsce. Podobnie niskie wydatki inwestycyjne na 1 mieszkaĔca zanotowano w gminie DĊblin – miaáa ona tylko o 28,9 zá wyĪszy poziom takich wydatków na
kaĪdego mieszkaĔca niĪ w gminie Ryki.

KIERUNKI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE RYKI
W analizowanym okresie, obejmującym lata 2004–2008, na inwestycje w gminie
Ryki poniesiono áącznie wydatki w wysokoĞci 14 323,8 tys. zá. NajwiĊksze nakáady dotyczyáy dziaáu „Transport i áącznoĞü” (4853,5 tys. zá, tj. 33,9% wydatków inwestycyjnych
ogóáem w tym okresie), co wiązaáo siĊ gáównie z budową lokalnych dróg. Na drugim
miejscu znalazá siĊ dziaá „OĞwiata i wychowanie”, w którym na inwestycje przeznaczono
4385,1 zá (30,6% wydatków inwestycyjnych ogóáem) – rysunek 2. W dziale tym moĪna
wymieniü przede wszystkim zadania związane z budową, rozbudową i termomodernizacją szkóá.
Trzecie miejsce zająá dziaá „Edukacyjna opieka wychowawcza” (1196 tys. zá – 8,4%
wydatków inwestycyjnych ogóáem). Niewiele mniejsze wydatki poniesiono na dziaáy:
„Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – odpowiednio 7,6 i 6,4% wydatków inwestycyjnych ogóáem w latach 2004–
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Skumulowana kwota wydatków inwestycyjnych w gminie Ryki w latach 2004–2008 wg
dziaáów [tys. zá]
Accumulated amount of investment expenditures in Ryki commune according to sectors,
2004–2008 [thousand PLN]
Opracowanie wáasne na podstawie SprawozdaĔ z wykonania budĪetu gminy Ryki za lata 2004–2008.
Own estimation based on Budget reports of Ryki commune, 2004–2008.

–2008. Nakáady na inwestycje we wszystkich pozostaáych dziaáach, w których zostaáy
one zrealizowane, wynosiáy áącznie 1879,2 tys. zá, tj. 13,1% wydatków inwestycyjnych
ogóáem. Dotyczy to takich dziaáów, jak: „Rolnictwo i áowiectwo”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona przeciwpoĪarowa”, „Ochrona zdrowia”, „Pomoc spoáeczna” oraz „Kultura ﬁzyczna i sport”. Najmniej Ğrodków ﬁnansowych przeznaczono na inwestycje z zakresu „Pomocy spoáecznej”,
„Kultury ﬁzycznej i sportu” oraz „Rolnictwa i áowiectwa”. Stanowiáy one áącznie 1,6%
wydatków inwestycyjnych ogóáem poniesionych w latach 2004–2008.

ħRÓDàA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE RYKI
W latach 2004–2008 gmina Ryki miaáa do dyspozycji na realizacjĊ zadaĔ inwestycyjnych áącznie kwotĊ 14 384,8 tys. zá. NajwiĊkszym Ĩródáem ﬁnansowania inwestycji
byá budĪet gminy (rys. 3). Na drugim miejscu pod tym wzglĊdem plasowaáy siĊ kredyty
i poĪyczki. Z wymienionych Ĩródeá zostaáo sﬁnansowanych áącznie 90,8% inwestycji
zrealizowanych w latach 2004–2008. Pozostaáe Ğrodki, uszeregowane wedáug ich wielkoĞci, pochodziáy z: FOGR, SAPARD, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Samorządu Województwa Lubelskiego, UrzĊdu Wojewódzkiego i Marszaákowskiego,
zaciągniĊtych zobowiązaĔ oraz z WFOĝiGW.
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Skumulowane Ĩródáa ﬁnansowania inwestycji w gminie Ryki w latach 2004–2008
Accumulated ﬁnancial sources for investments in Ryki commune, 2004–2008

ħródáo:
Source:

Opracowanie wáasne na podstawie SprawozdaĔ z wykonania budĪetu gminy Ryki za lata 2004–2008.
Own estimation based on Budget reports of community Ryki, 2004–2008.

Nie byáo przy tym jednolitej tendencji, w analizowanych kolejnych latach, zarówno
jeĞli chodzi o Ĩródáa ﬁnansowania inwestycji, jak i iloĞü Ğrodków z nich pozyskanych.
W 2004 r. najwiĊkszym Ĩródáem ﬁnansowania inwestycji byáy kredyty i poĪyczki. Pochodziáa z nich ponad poáowa wykorzystanych w tym roku Ğrodków inwestycyjnych.
Drugim w kolejnoĞci Ĩródáem ﬁnansowania byá budĪet gminy, a trzecim SAPARD.
W 2005 r. gáównym i najwiĊkszym ze wszystkich analizowanych lat Ĩródáem ﬁnansowania inwestycji byá budĪet gminy. Istotne znaczenie miaá wtedy równieĪ udziaá FOGR.
W 2006 r. równieĪ gáówną rolĊ odgrywaá budĪet gminy. Innym waĪnym Ĩródáem byáy
wówczas kredyty i poĪyczki. W 2007 r. z kolei znacznie spadá udziaá Ğrodków budĪetowych w ﬁnansowaniu inwestycji, a znaczącym Ĩródáem w tym roku znowu staáy siĊ kredyty i poĪyczki. W 2008 r. ﬁnansowanie inwestycji ze Ğrodków pochodzących z budĪetu
gminy byáo jeszcze niĪsze, a zwiĊkszyá siĊ udziaá kredytów i poĪyczek.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Analiza dokonanych inwestycji w gminie Ryki w badanych latach 2004–2008 pozwala na konstatacjĊ, iĪ zakres prowadzonych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych byá tutaj typowy dla tego rodzaju maáych gmin i dla reprezentowanego przez nią województwa, a takĪe
regionu. Wynika z niej, iĪ gminĊ Ryki charakteryzowaáy niskie nakáady inwestycyjne na
gáowĊ ludnoĞci, zarówno na tle powiatu, województwa, jak i kraju. W okresie tym Ğrednie wydatki inwestycyjne w gminie Ryki przypadające na 1 mieszkaĔca stanowiáy tylko
67,7% tego typu wydatków dla powiatu, 41,6% tego typu wydatków dla województwa
i 30,3% tego typu wydatków dla caáej Polski. NajczĊĞciej podejmowanymi inwestycjami
byáy inwestycje z dziaáów „Transport i áącznoĞü” oraz „OĞwiata i wychowanie”. W badanych latach 2004–2008 pocháonĊáy one áączną kwotĊ 9238,6 tys. zá, co stanowi 64,5%
poniesionych wydatków inwestycyjnych ogóáem w tym okresie.
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Prócz inwestycji drogowych i z zakresu oĞwiaty gmina inwestowaáa w takie typowe
przedsiĊwziĊcia infrastrukturalne, jak w oczyszczalniĊ Ğcieków i kanalizacjĊ oraz w wysypisko Ğmieci. Pojawiáy siĊ teĪ inwestycje w rozwój sieci telekomunikacyjnej i Internetu.
Gmina docenia swoje walory turystyczne i chce postawiü na rozwój usáug turystycznych,
a nawet hotelowych. Dba równieĪ o swoje dziedzictwo kulturowe. Jednak najwiĊkszą
potrzebą pozostaje zwiĊkszenie liczby miejsc pracy. Ograniczony miejscowy rynek pracy
i bliskoĞü Warszawy powoduje odpáyw máodych ludzi i powiĊkszanie siĊ udziaáu osób
starszych w strukturze caáej ludnoĞci gminy.
W badanym okresie gmina byáa gáównym podmiotem, posiadającym osobowoĞü
prawną, który inicjowaá, prowadziá i ﬁnansowaá z budĪetu wáasnego i zaciąganych kredytów realizowane inwestycje. ZauwaĪalny w tym okresie ogólny wzrost zaangaĪowania
budĪetowego gmin, w porównaniu do poprzednich okresów, wynika ze sposobu rozliczania inwestycji wspóáﬁnansowanych ze Ğrodków unijnych. Wiele takich inwestycji wymagaáo bowiem preﬁnansowania.
Istotnym Ĩródáem ﬁnansowania byá teĪ kredyt bankowy. Przyczyniáo siĊ do tego obniĪenie oprocentowania kredytów w porównaniu do okresu sprzed akcesji Polski do UE.
Z wymienionych dwóch podstawowych Ĩródeá ﬁnansowania inwestycji – budĪetu gminy
oraz kredytów i poĪyczek – w analizowanym przedziale czasowym obejmującym lata
2004–2008 pozyskano w gminie Ryki áącznie kwotĊ 13 060,7 tys. zá (90,8% wszystkich
dostĊpnych na sﬁnansowanie inwestycji Ğrodków).
Wykorzystanie Ğrodków unijnych, jak wspomniano, byáo w tym okresie niewielkie.
NaleĪy jednak przypuszczaü, Īe w kolejnych latach ulegnie to istotnej zmianie, a poziom
absorpcji tych Ğrodków bĊdzie odpowiadaá moĪliwoĞciom stwarzanym w szczególnoĞci
przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubelskiego.
MoĪna zauwaĪyü, Īe w dokumentach sprawozdawczych dotyczących inwestycji nie
pojawiáy inwestycje w infrastrukturĊ energetyczną, które mogáyby stwarzaü znaczny potencjaá rozwojowy dla gminy. Warto byáoby je uwzglĊdniü w dokumentach planistycznych z tego zakresu na przyszáe lata. Takie moĪliwoĞci inwestowania przewiduje Program Operacyjny „Infrastruktura i ĝrodowisko”, adresowany do obszaru caáej Polski.
Chodzi zwáaszcza o rozwój energetyki wiatrowej i agroenergetyki, co wydaje siĊ byü
dobrą ofertą dla rozwoju gminy. Efektywne wykorzystanie funduszy pochodzących ze
Ĩródeá pomocowych mogáoby przyczyniü siĊ do polepszenia Īycia miejscowej ludnoĞci
oraz do wzrostu atrakcyjnoĞci inwestycyjnej gminy Ryki zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej.
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INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL COMMUNES IN EASTERN POLAND
– RYKI COMMUNE CASE STUDY
Abstract. Investment activity is an important factor for local development in Poland.
The paper’s subject concentrates on conditions of such activity in the years 2004–2008
in Ryki commune, located in the North-West part of Lubelskie voivodeship. It stems from
the analysis contained in the paper that the community has low investment expenditure
per capita, as compared to the poviat, the voivodeship and the average for Poland.
Among realized investments in the analyzed period, investments of sections: „Transport
& Communications” and „Education & Upbringing” had the largest share. Moreover, the
main source of funds was the budget supported by credits and loans. Use of EU funds in the
Ryki community was not signiﬁcant. The analysis allows to make the conclusion that the
scope of investments was typical for small communes and for the region.
Key words: investments, Ryki commune, budget
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