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Wprowadzenie
Monografia składa się z ośmiu spójnych i powiązanych ze sobą tematycznie opracowań
naukowych, w których zaprezentowano wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju sektora samorządowego w Polsce.
Rozdział 1 monografii jest poświęcony problemom oceny sytuacji finansowej JST
w kontekście zamożności. Zamożność JST jest najczęściej identyfikowana przez ocenę
wielkości osiąganych dochodów, rozumianych jako zasób determinujący lokalny rozwój
społeczny i gospodarczy wpływający na poziom życia społeczności lokalnej. Badanie autorek zostało przeprowadzone we wszystkich gminach miejskich województwa zachodniopomorskiego i pozwoliło na pozytywną weryfikację sformułowanej hipotezy badawczej, która negowała stosowane dotychczas podejście. W ocenie autorek artykułu kompleksowa ocena finansów gminy powinna odbywać się na podstawie wielkośi dochodów
z podatków i opłat lokalnych, wielkości wyniku operacyjnego oraz poziomu zadłużenia, co przekłada się na bardziej realny obraz zamożności jednostek samorządu terytorialnego. Jest to pierwszy, bardzo obiecujący i wartościowy etap badań, który prowadzi
do nowych doświadczeń i wniosków. Uzyskane wyniki badań można ekstrapolować na
całą zbiorowość JST w Polsce i będą one stanowiły istotny wkład w dotychczasowy rozwoju nauki finansów samorządowych.
W rozdziale 2 omówiono zagadnienia dotyczące niezależności dochodowej jednostek
samorządu terytorialnego (JST) w kontekście uzyskiwania dochodów własnych przez
gminy wiejskie w regionie łódzkim. Badaniami objęto wszystkie gminy wiejskie województwa łódzkiego, a analizę przeprowadzono na podstawie budżetów tych podmiotów
w latach 2007–2017 pochodzących z rocznych sprawozdań z realizacji budżetów publikowanych przez Bank Danych Lokalnych. Zbadano skalę i znaczenie dochodów własnych oraz określono ich wpływ na niezależność w kształtowaniu dochodów gmin wiejskich. Oszacowano wartość udziału dochodów własnych gmin wiejskich województwa
łódzkiego w dochodach budżetu ogółem, a także omówiono inne wskaźniki służące do
oceny poziomu rozwoju wspólnot samorządowych w tym regionie. Wzrost udziału dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem wskazuje, że maleje znaczenie dotacji i subwencji przekazywanych z poziomu rządowego. Władze samorządowe powinny
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podjąć bardziej aktywne działania w celu uzupełnienia niezbędnych środków finansowych dochodami własnymi.
Kolejny rozdział dotyczy podobnych zagadnień jak te, które stanowiły podstawę do
prowadzenia badań w poprzednich dwóch częściach monografii. Autorka dokonuje
analizy niezależności JST poprzez ocenę ich wydatków budżetowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wydatków kapitałowych. Obciążenie JST wydatkami bieżącymi prowadzi do sytuacji, w której środki na wydatki kapitałowe, a szczególnie przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych, nie zawsze są wystarczające. Z kolei działania inwestycyjne prowadzone przez JST wpływają na wysokość przyszłych dochodów i wydatków tych jednostek. Zasadniczym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że z poziomu rządowego do JST jest przekazywanych coraz więcej zadań, co może
stanowić problem w sytuacji braku wystarczających środków finansowych na ich realizację. Sytuacja taka może negatywnie wpływać na niezależność finansową JST.
Rozdział 4 dotyczy oceny sytuacji finansowej nadmorskich gmin w Polsce. W badaniu wykorzystano taksonomiczne metody hierarchizacji (bezwzorcowe) i klasyfikacji
obiektów wielocechowych w celu określenia syntetycznego wskaźnika sytuacji finansowej każdej analizowanej gminy. Przyjęto także założenie, że lokalizacja, a tym samym
turystyczny charakter gminy, wpływa na jej sytuację finansową. Wyniki analiz wskazują na zróżnicowanie przestrzenne gmin turystycznych pod względem oceny ich sytuacji finansowej. Gminy nadmorskie cechowały się lepszą sytuacją finansową od pozostałych obszarów, np. obszarów wiejskich. Gminy turystyczne charakteryzują się także
wysokim poziomem przedsiębiorczości oraz wyższym niż przeciętnym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego.
W rozdziale 5 zaprezentowano wieloaspektową analizę roli i znaczenia nowego instrumentu finansowego, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to państwowy fundusz celowy w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu. O wsparcie finansowe z tego funduszu mogą ubiegać się także JST. Stosowana jest konkursowa
ocena wniosków złożonych o dofinansowanie. Realizacja założeń i zaplanowane efekty funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych w postaci stopniowego wyrównywania potencjału społeczno-gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i zapewnienia spójności terytorialnej na obszarach województw będą widoczne dopiero po
kilku latach, jednak ogólna ocena programu zaprezentowana przez autora jest w pełni
pozytywna.
Rozdział 6 z kolei dotyczy oceny znaczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dochodu gmin. Zagadnienia te są analizowane na przykładzie działań
podejmowanych przez władze gminy Borek Wielkopolski, które, wypełniając wymogi
dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie, od 2013 roku wykonują zadania
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Wyniki badań zaprezentowane w opracowaniu odnoszą się do lat 2013–2018 i wskazują, że opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych pełni funkcję fiskalną i jest daniną publiczną o charakterze ekwiwalentnym, z tym, że dochody z tego tytułu mają celowe przeznaczenie. Z dochodów tych
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gmina pokrywa koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata ta pełni też funkcję interwencyjną, stymulującą prośrodowiskowe zachowania właścicieli nieruchomości oraz ewidencyjno-kontrolną. Zbilansowanie dochodów
z opłaty z finansowanymi z niej wydatkami jest trudne, o czym świadczą wyniki finansowe gminy Borek Wielkopolski.
W rozdziale 7 zaprezentowano ewolucję znaczenia instytucji budżetu obywatelskiego, począwszy od oddolnych inicjatyw samorządowych aż do wprowadzenia w 2018
roku ustawowych regulacji stanowiących określony wzorzec dla wszystkich rodzajów
JST w Polsce. Analiza jest skoncentrowana na ocenie obowiązującego ustawodawstwa
i wyodrębnieniu istotnych normatywnych cech budżetu obywatelskiego oraz dokonaniu oceny dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa sądów w tym zakresie. Ze
sformułowanego wniosku jednoznacznie wynika, że procedura przyjmowania i wykonywania budżetu obywatelskiego może być ważną formą współudziału mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego w podejmowaniu inicjatyw i realizacji projektów
inwestycyjnych przez organy samorządowe. Wprowadzenie ustawowych podstaw prawnych do przygotowywania budżetów obywatelskich oraz upoważnienie organów stanowiących JST do określania szczegółowych zasad dotyczących ich tworzenia oraz wykonywania, stanowią ważny etap w pogłębianiu idei samorządności w Polsce.
W końcowym rozdziale 8 zaprezentowano możliwości i działania, jakie może podjąć
JST w celu budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości i zakres wprowadzania e-administracji jako jednego z głównych parametrów świadczących o zaawansowaniu rozwoju cyfryzacji na poziomie administracji publicznej, zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego.
Aktualne i ważne treści podjęte w monografii sprawiają, że może być ona adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno słuchaczy różnych kierunków i specjalności studiów ekonomicznych, naukowców, ale także do praktyków zajmujących się finansami publicznymi na szczeblu samorządowym, decydentów politycznych oraz szeroko
rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.
Krystyna Brzozowska
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Koncepcja oceny zamożności jednostek
samorządu terytorialnego na przykładzie
wybranych gmin województwa
zachodniopomorskiego
Słowa kluczowe: zamożność, jednostki samorządu terytorialnego, analiza skupień,
ranking, województwo zachodniopomorskie
Streszczenie
Zamożność jednostek samorządu terytorialnego najczęściej identyfikowana jest z wielkością
osiąganych dochodów rozumianych jako zasoby determinujące lokalny rozwój społeczny
i gospodarczy, wpływający na poziom życia społeczności lokalnej. Bliższa analiza wykazała,
że takie podejście może prowadzić do niesłusznych wniosków. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowe ujęcie finansów gminy, poprzez poddanie analizie wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych, wielkości wyniku operacyjnego oraz poziomu zadłużenia, przekłada się na bardziej realny obraz zamożności jednostek samorządu terytorialnego.
Badanie przeprowadzono na przykładzie wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego, natomiast w artykule przedstawiono ocenę zamożności gmin miejskich.
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Wprowadzenie
Zamożność jednostek samorządu terytorialnego (JST) najczęściej identyfikowana jest
z wielkością osiąganych dochodów per capita, rozumianych jako zasoby determinujące
lokalny rozwój społeczny i gospodarczy, wpływający na poziom życia społeczności lokalnej. Odpowiedzialne prowadzenie gospodarki finansowej oparte na racjonalnym zarządzaniu w obszarze dochodów, wydatków i długu jest miernikiem kondycji finansowej oraz możliwości rozwojowych gminy.
Co roku publikowane są rankingi bogactwa samorządów, w których JST są oceniane
w kategorii zamożności. Podstawą dokonywania oceny zamożności są prawie wyłącznie
dochody osiągane przez samorządy, co wydaje się zbytnim zawężeniem problemu, bowiem wiele „bogatych” jednostek ma poważne trudności finansowe, a ciągle plasują się
na wysokich pozycjach w rankingu. Istniejące dysproporcje skłoniły do podjęcia badań
nad kwestią czynników finansowych faktycznie wpływających na zamożność JST. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowe ujęcie finansów gminy,
poprzez poddanie analizie wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych, wielkości
wyniku operacyjnego oraz poziomu zadłużenia, przekłada się na bardziej realny obraz
zasobności jednostek samorządu terytorialnego.

1. Teoretyczne ujęcie zamożności
Od wieków, a także obecnie, interesowano się bogactwem, zamożnością i pieniądzem.
W historii ekonomii występowały różne nurty ekonomiczne, które kreowały podejście
do problemu zamożności i bogactwa. Rozwój myśli ekonomicznej, począwszy od filozofii Arystotelesa (Arystoteles, 1964) do twórcy monetaryzmu M. Friedmana (2008), wpływał na zmianę poglądów ekonomicznych i ich oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy na świecie. Życie gospodarcze ulegało i ulega ciągłym przezmianom, zjawiska takie jak powstanie wielkich korporacji, pojawiające się kryzysy gospodarcze, wojny,
coraz powszechniejsze bogactwo i potężniejsza rola banków, rozwijały nowe teorie ekonomiczne. Przemijające epoki i zróżnicowanie ustrojów społeczno-gospodarczych, odmieniały podejście do bycia bogatym, zamożnym.
W słowniku języka polskiego słowo „zamożny” dotyczy człowieka „posiadającego
duży majątek, żyjącego w dostatku, bogatego, majętnego” (Dubisz, 2008). Termin bogactwo dotyczy zaś „ogółu dóbr mających dużą wartość materialną; majątek, skarb; także zasobność w te dobra; zamożność, majętność, dobrobyt”. Zarówno jedna, jak i druga,
definicja odnosi się do posiadanych zasobów majątkowych określających poziom bogactwa czy zamożności, co wskazuje na możliwość zamiennego stosowania tych terminów.
W każdym społeczeństwie kształtują się różne kryteria i pojęcia stanu zamożności,
bogactwa. Ludzie bogaci stanowią grupę niszową i znajdują się najwyżej w hierarchii
społecznej. ich skłonność do ryzyka zwiększa szanse na zdobycie bogactwa. Im więcej
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jest bogatych ludzi w społeczeństwie, tym staje się ono zamożniejsze jako całość. Poprzez
światopogląd religijny ukształtowany historycznie i kulturowo, bogaci postrzegani są
często przez resztę społeczeństwa krytycznie jako ci, którzy wzbogacają się ich kosztem.
Zamożność jest terminem wielowątkowym, bowiem zależy nie tylko od czynników
materialnych np. wielkości posiadanych dóbr, ale także od czynników pozamaterialnych:
psychologicznych, społecznych, indywidualnych cech osobowościowych (por. rys. 1).





















Rysunek 1. Elementy zamożności JST
Źródło: opracowanie własne.

2011 r. - Diagram drzewa
Metoda Warda
Odległ. euklidesowa

W literaturze spotyka sie wiele definicji, interpretacji oraz poglądów związanych z zaKołobrzeg
możnością
i bogactwem, przy czym pojęcia te często stosowane są zamiennie.
Darłowo

2. Zamożność
jednostek samorządu terytorialnego
Szczecinek
Sławno
Powszechne
postrzeganie i ocena zamożności jednostek samorządu terytorialnego jest
w pewnym
stopniu
zbliżona do zamożności w sektorze prywatnym. Samorządy funkWałcz
cjonują w warunkach gospodarki rynkowej, pełniąc aktywną rolę w tworzeniu jakości
Świdwin
życia społeczności lokalnych poprzez zaspakajanie ich potrzeb oraz wpływając na rozStargard Jak wskazuje E. Denek:
wój lokalny.
Białogard
gospodarowanie
wiąże się z występowaniem rzadkich zasobów, do których zalicza się ziemię, pracę i kapitał (…) w gospodarce rynkowej gospodarowanie wymienionymi zasoba0
1
2
3
4
5
6
7
mi odbywa się w zasadzie w ramach Odległość
dwóchwiąz.
sektorów: sektora prywatnego i publicznego.
Ostatecznym celem gospodarowania w obu tych sektorach jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb ludzkich (Denek, Sobiech, Wolniak, 2005).
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Różnice dotyczą sposobu osiągania celu w ramach tych sektorów oraz metod działania, a konieczność dostarczania usług przez sektor publiczny wynika z niedoskonałości rynku.
W ostatnich latach toczą się burzliwe dyskusje dotyczące źródeł dochodów gmin, temat ten stał się nie mniej emocjonujący niż problem bogactwa w obszarze finansów prywatnych. JST są corocznie oceniane w kategorii zamożności, przy czym zamożność ta
mierzona jest przez poziom ich dochodów własnych. Postrzeganie zamożności jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie przez pryzmat potencjału dochodowego znajduje odzwierciedlenie w literaturze. A. Wojciechowski (2012), poruszając aspekty rozwoju lokalnego, odwołuje się do płaszczyzny finansowej, w której obok wydatków, deficytu, zadłużenia i obsługi długu wyszczególnia zamożność jako dochody budżetu według różnych źródeł. Z kolei D.C. Soule (2006) uważa, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy dochodami gminy per capita a zamożnością. Autor zwraca uwagę, że wiele bogatych
gmin ma na tyle historycznie ugruntowane wysokie wpływy podatkowe, że nie potrzebują wzrostu dochodów ponad roczną normę lub też mieszkańcy wymagają usług publicznych w ograniczonym zakresie. E. Markowska-Bzducha podkreśla również, że:
dochody własne stanowią o niezależności gminy, o jej sile finansowej. Są odzwierciedleniem potencjału gospodarczego oraz zdolności inwestycyjnej. Stanowią podstawę planowania długoterminowego, a w konsekwencji rozwoju lokalnej wspólnoty (za: Kozłowski,
Czaplicka-Kozłowska 2010).

Potencjał dochodowy jest głównym czynnikiem decydującym o bogactwie jednostek
samorządu terytorialnego.
W obszarze wielkości i struktury dochodów, do komponentów zamożności gmin należy zaliczyć przede wszystkim podatki i opłaty lokalne, mające decydujący wpływ na
rozwój ekonomiczny i społeczny gminy. Autonomia podatkowa zwiększa elastyczność
działania władz lokalnych oraz daje możliwość dostosowania się do oczekiwań lokalnej społeczności. Władztwo podatkowe, jako jeden z najważniejszych instrumentów samodzielności finansowej, pełni w pewnym sensie rolę dźwigni finansowej, pozwalającej określić rentowność zastosowanych ulg podatkowych. Racjonalne tworzenie polityki podatkowej wpływa na poziom zasobów finansowych gmin. Analizując atrybuty podatków i opłat lokalnych, nasuwa się konkluzja, że stanowią one podstawowe i zarazem
jedyne ogniwo decydujące o zamożności. Takie ujęcie jednak, oparte wyłącznie na stronie dochodowej, nie ukazuje faktycznej zamożności gminy.
Istota i znaczenie dochodów z podatków i opłat lokalnych dla budżetów gmin jest wyraźnie podkreślana w literaturze. A.J. Kożuch (2012) wskazuje na rolę tych dochodów
w stymulowaniu lub ograniczaniu rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. K. Surówka (2013) wskazuje z kolei na wymiar podatków i opłat w zarządzaniu finansami gmin i prowadzeniu aktywnej polityki dochodowej.
Podejmując problem zamożności jednostek samorządu terytorialnego, szczególną
uwagę należy zwrócić na racjonalność procesów gospodarki finansowej. Bez rozsąd-
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nego, skutecznego zarządzania finansami gminy nie można osiągnąć stanu zamożności.
Nawet największe zasoby finansowe wydatkowane w sposób nierzetelny, niegospodarny, niecelowy prowadzą do obniżenia jakości dostarczanych usług, problemów finansowych, marginalizacji rozwoju gminy. K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj,
M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (2013) zwracają również uwagę, że „odpowiednio prowadzony proces decyzyjny jest warunkiem poprawy sytuacji ekonomicznej i jakości funkcjonowania jednostek samorządowych”.
Pojęcie zamożności jednostek samorządu terytorialnego może być definiowane bardzo szeroko. Istnieje bowiem wiele aspektów działalności i życia na danym terenie, które wpływają na zamożność. Na rysunku 1 przedstawiono możliwe sfery rozpatrywania
zamożności oddziałujących na szeroko pojęty rozwój lokalny, a tym samym na zamożność, zarówno JST, jak i jej mieszkańców. W literaturze można znaleźć opracowania dotyczące różnorodności czynników decydujących o potencjale rozwojowym danego regionu, w tym biedzie, zamożności czy też zachodzących dysproporcjach. Odnoszą się do
różnych kryteriów, takich jak lokalizacja, globalizacja konkurencyjność, innowacje, cechy geograficzne i instytucjonalne regionu czy nowoczesność. W jednym z opracowań
zaproponowano pomiar zamożności gmin na podstawie wskaźnika zamożności obejmującego (Szlachta, Dziemianowicz, Szmigiel, Nowicka 2009):
–– dochody własne gmin na mieszkańca,
–– powierzchnię użytkową mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców,
–– udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni gminy,
–– wysokość zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych (zł na mieszkańca),
–– łączną powierzchnię terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Powyższe wskazuje, że badania zamożności w kontekście rozwoju regionalnego czy
lokalnego mogą mieć bardzo szeroki zasięg i obejmować wiele aspektów, jednak najpowszechniejsze i najczęściej stosowane oceny zamożności gmin oparte są na analizach
różnego rodzaju wskaźników finansowych publikowanych przez instytucje państwowe,
jak również wydawnictwa prasowe1. Potencjał i zamożność JST determinują czynniki
i procesy finansowe związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych.
W tym kontekście zamożność należy rozumieć jako poziom samodzielności finansowej
oparty na stabilnym potencjale dochodowym przy jednoczesnym racjonalnym prowadzeniu gospodarki finansowej w obszarze wydatków i długu.

1

Do najbardziej powszechnych publikacji należą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, prezentowanych dla różnych okresów czasowych, ostatnie wydanie dotyczy lat 2014–2016, Ministerstwo Finansów; dane ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów; Wskaźniki dochodów podatkowych gmin, Ministerstwo Finansów; Bank danych lokalnych, Główny Urząd
Statystyczny; Rankingi statystyczne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny;
Rankingi zamożności gmin, czasopismo „Wspólnota”.
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3. Metodyczne ujęcie oceny zamożności jednostek samorządu
terytorialnego
Zróżnicowanie JST, szczególnie pod względem ich sytuacji finansowej, stanowi racjonalną przesłankę do celowości przeprowadzenia oceny zamożności, na co potwierdzeniem
są corocznie publikowane rankingi gmin2. Ocena zamożności JST oparta wyłącznie na
stronie dochodowej wywołuje wątpliwości i prowokuje do przeprowadzenia głębszych
badań z zastosowaniem kilku czynników finansowych. Wydaje się celowe uwzględnienie w badaniu dochodów, wyniku operacyjnego i zobowiązań. Dla zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników przez poszczególne JST, pozyskane wielkości podzielono przez średnią liczbę mieszkańców danej JST. Badanie przeprowadzono w podziale na typy gmin. W badaniu wzięto pod uwagę dochody z podatków i opłat per capita,
wynik operacyjny per capita oraz zobowiązania per capita. Dochody z podatków i opłat
wyznaczono jako stymulantę, co uzasadnione jest prawidłowością, że poziom dochodów
determinuje poziom wydatków, wpływając na wynik operacyjny i możliwości zaciągania zobowiązań. Jako stymulantę wyznaczono także wynik operacyjny, bowiem im wyższy jest jego poziom, tym większe są możliwości inwestycyjne i zadłużeniowe gminy, co
ma istotne znaczenie dla wyznaczenia poziomu zamożności danej jednostki samorządu
terytorialnego. Zobowiązania per capita przyjęto za destymulantę ze względu na konsekwencje obciążenia wydatków budżetu obsługą długu i tym samym na wynik operacyjny, jak również wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.
W badaniu zastosowano metody porządkowania liniowego3 należące do grupy metod taksonomicznych pozwalających na porządkowanie zbioru obiektów oraz podział
na rozłączne podzbiory, takie jak grupy, klasy, skupienia, które zawierają podobne cechy
z punktu widzenia wyróżnionej charakterystyki agregatowej, a jednocześnie różne od
pozostałych elementów (Ekonometria, 2010). Podstawą porządkowania liniowego jest
miernik syntetyczny, którego wartości szacowane są na podstawie zmiennych diagnostycznych opisujących badane obiekty (Bąk, 2016).
Syntetyczne mierniki zamożności dla każdej gminy we wszystkich badanych latach
zostały ustalone metodą bezwzorcową. Do przeprowadzenia badań posłużono się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2007. Na podstawie wartości syntetycznego miernika, jego średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego we wszystkich typach
gmin, w każdym roku badawczym, analizowaną zbiorowość podzielono na sześć klas
o różnym poziomie zamożności:
klasa I – bardzo wysoki poziom zamożności,
klasa II – wysoki poziom zamożności,
klasa III – średni wyższy poziom zamożności,
2
3

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/; http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/.
Według F. Wysockiego metody porządkowania liniowego te są narzędziem oceny obiektów wielocechowych,
które umożliwia ich szeregowanie od „najlepszego” do „najgorszego”, stosowane w przypadku zjawisk złożonych,
których nie można wyrazić za pomocą tylko jednej cechy (Wysocki, 2010).
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klasa IV – średni niższy poziom zamożności,
klasa V – niski poziom zamożności,
klasa VI – bardzo niski poziom zamożności.
Wartości miernika bliskie 1 świadczą o wysokim poziomie zamożności, natomiast bliskie 0 – o bardzo niskim poziomie zamożności badanych gmin. Następnie porównano
i wyróżniono gminy podobne do siebie pod względem zamożności oraz ułożono gminy
w grupy w taki sposób, by gminy należące do tego samego skupienia były do siebie jak
najbardziej podobne, a jednocześnie występowało jak najmniejsze podobieństwo z gminami z pozostałych grup. Wyniki analizy przedstawiono za pomocą graficznego zapisu w postaci dendrogramu. W dalszej kolejności przeprowadzono rangowanie gmin za
pomocą uzyskanych wartości miernika syntetycznego w kolejności od najbardziej zamożnych do najmniej zamożnych i porównano z rankingami opartymi na dochodach.

4. Wybrane wyniki badań zamożności gmin miejskich województwa
zachodniopomorskiego
Liczba gmin w Polsce na dzień na koniec 2016 roku wynosiła 2478, w tym w województwie zachodniopomorskim 114 gmin, co stanowiło 4,5% wszystkich gmin4. Na gminy województwa zachodniopomorskiego składają się 3 gminy miejskie na prawach powiatu,
8 gmin miejskich, 54 gminy miejsko-wiejskie oraz 49 gmin wiejskich. Badaniem w zakresie oceny zamożności gmin objęto wszystkie gminy.
W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań dotyczące wszystkich gmin
miejskich: Stargardu, Wałcza, Świdwina, Szczecinka, Białogardu, Kołobrzegu, Sławna,
Darłowa. Na koniec 2016 roku w gminach miejskich województwa zachodniopomorskiego mieszkało 249,6 tys. osób.
W tabeli 1 wyszczególniono gminy miejskie wraz z przyporządkowaniem do klas zamożności w każdym roku badanego okresu oraz wartości miernika syntetycznego obliczonego według metody bezwzorcowej i wzorcowej opartej na metryce miejskiej.
W klasie pierwszej w całym okresie badawczym znajdowała się gmina Kołobrzeg,
osiągając w 2016 roku wartość miernika 1,000, co oznacza najwyższą wartość wzorcową.
W 2011 roku w klasie tej znajdowała się również gmina Darłowo, jednak w kolejnych latach badawczych ulegała spadkowi, znajdując się w klasach o niższym poziomie zamożności. W 2011 roku wartość miernika dla tej gminy wynosiła 0,706, w 2014 roku wartość
miernika była najniższa w całym okresie badawczym i osiągnęła 0,216, następnie w kolejnych latach zaobserwowano tendencję wzrostową i w 2016 roku wartość miernika wyniosła 0,496, kwalifikując gminę do klasy o średnio wyższym poziomie zamożności. Jednorazowo, w 2014 roku do klasy 1, o najwyższym poziomie zamożności, dołączyła gmina
Świdwin z wartością miernika 0,695. W przeważającym okresie badanego okresu gmina
4

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnymw-2016-r-,7,13.html.
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Świdwin znajdowała się klasie o średnio wyższym poziomie zamożności. Najniższe wartości mierników wśród gmin miejskich osiągnęła gmina Sławno, ponadto wartość miernika obniżała się z roku na rok osiągając w 2016 roku wartość najniższą – 0,096. Tym samym pozostawała w klasie 6 – o bardzo niskim poziomie zamożności prawie we wszystkich latach, poza rokiem 2013, w którym z miernikiem 0,327 zakwalifikowała się do klasy 5 – o niskim poziomie zamożności. Najniższy miernik w 2013 roku osiągnęła gmina
Wałcz – wartość miernika dla tej gminy wyniosła 0,270.
Tabela 1. Gminy miejskie z zaszeregowaniem do klas zamożności oraz wartości miernika syntetycznego
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Białogard

Nazwa gminy

0,398

0,303

0,308

0,448

0,479

0,370

Darłowo

0,706

0,521

0,514

0,216

0,371

0,496

Kołobrzeg

0,667

0,667

0,667

0,861

0,975

1,000

Sławno

0,258

0,138

0,278

0,111

0,140

0,096

Stargard

0,494

0,317

0,327

0,374

0,417

0,399

Szczecinek

0,532

0,547

0,472

0,356

0,489

0,484

Świdwin

0,411

0,429

0,512

0,695

0,592

0,505

Wałcz

0,363

0,226

0,270

0,258

0,464

0,437

– klasa 4,

– klasa 5,

– klasa 6

– klasa 1,

– klasa 2,

– klasa 3,

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sprawozdania…; Analizy…).

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie analizy skupień. Przeprowadzona
analiza, przy odległości skupienia równej 1,5, pozwoliła na wyodrębnienie 5 skupień
oraz pojedynczych gmin, które ze względu na wartości zmiennych odstawały od pozostałych gmin. We wszystkich latach poza skupieniami znalazł się Kołobrzeg, zakwalifikowany do najwyższej klasy zamożności. Wysokie dochody z podatków i opłat per capita i wynik operacyjny per capita przy jednocześnie wysokich zobowiązaniach zdecydowały o braku podobieństwa do pozostałych gmin. Podobnie Darłowo, które pomimo
wysokich dochodów z podatków i opłat per capita, miało prawie w każdym roku ujemny wynik operacyjny per capita, co zdecydowanie wyróżniało tę gminę z pozostałych
gmin miejskich. W latach 2015 i 2016 poza skupieniami wystąpiło również Sławno z najwyższymi zobowiązaniami per capita przy niskich dochodach z podatków i opłat per capita i wyniku operacyjnym per capita, powodując brak podobieństwa do innych gmin.
Na rysunku 2 przedstawiono dendrogramy grupowania metodą Warda gmin miejskich dla pierwszego i ostatniego roku badawczego (2011 i 2016). W 2011 roku wystąpiły
cztery skupienia – pierwsze obejmowało tylko jedną gminę Kołobrzeg, drugie – gminy
Darłowo i Szczecinek, trzecie – Sławno i Wałcz, a czwarte – Świdwin, Stargard i Białogard. W stosunku do grupy trzeciej i czwartej, Darłowo i Szczecinek miały wysokie dochody z podatków i opłat per capita (średnio 702 zł) i wynik operacyjny per capita (średnio 159 zł). Gminy te należały do klas o wysokim i i średnio wyższym poziomie zamożności. Grupa trzecia i czwarta, pomimo podobieństwa w osiąganych dochodach z po-
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datków i opłat, średnio 582 zł grupa trzecia i 513 zł grupa czwarta, zdecydowanie różniły się wysokością zobowiązań per capita.
2011 r. - Diagram drzewa
Metoda Warda
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2016 r. - Diagram drzewa
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Rysunek 2. Wyniki analizy skupień gmin miejskich ze względu na wybrane cechy diagnostyczne w 2011 i 2016 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń.

20 | Krystyna Brzozowska, Bożena Hok

W 2016 roku wynikiem analizy było 5 skupień, w tym 2 – obejmujące gminy z klas
o średnim poziomie zamożności oraz 3 – odstające od tych gmin pojedyncze skupienia. Pierwsze skupienie obejmowało gminy Białogard i Stargard, natomiast drugie skupienie – gminy Świdwin, Szczecinek i Wałcz, trzecie, czwarte i piąte skupienie – gminy Darłowo, Sławno, Kołobrzeg. Gminy z pierwszego skupienia miały niższe dochody
z podatków i opłat per capita i wynik operacyjny per capita niż gminy z drugiego skupienia. Średnio dochody z podatków i opłat per capita wyniosły 833 zł w pierwszym skupieniu i 975 zł w drugim skupieniu; wynik operacyjny per capita wyniósł 195 zł w gminach z pierwszego skupienia, a 290 zł w gminach z drugiego skupienia. Kołobrzeg miał
najwyższe ze wszystkich gmin miejskich dochody z podatków i opłat per capita (1464 zł)
i wynik operacyjny per capita (504 zł). Darłowo pomimo wysokich dochodów z podatków i opłat per capita (1270 zł) odnotowało ujemny wynik operacyjny per capita (–57 zł)
i wyższe niż Kołobrzeg zobowiązania per capita (775 zł). Sławno z kolei znajdowało się
w klasie o bardzo niskim poziomie zamożności z najwyższymi spośród gmin miejskich
zobowiązaniami per capita (1438 zł) przy jednocześnie bardzo niskich dochodach z podatków i opłat per capita (843 zł) i wyniku operacyjnym per capita (77 zł). Z tego powodu gminy te w skupieniach występowały indywidualnie.
Na podstawie wyznaczonego dla każdej gminy miernika syntetycznego sporządzono ranking zamożności gmin miejskich, który dla lat skrajnych (2011 i 2016) porównano z rankingiem sporządzonym według dochodów własnych per capita oraz rankingiem
czasopisma „Wspólnota” dla województwa zachodniopomorskiego.
Z uwagi na niewielką liczbę gmin miejskich (8), występujące różnice w pozycjach
gmin pomiędzy zastosowaną metodą badawczą a pozostałymi rankingami były niewielkie i w niektórych latach badanego okresu wynosiły maksymalnie 4 pozycje.
Przykład gminy miejskiej Darłowo prezentuje reakcję syntetycznego wskaźnika zamożności na pogarszającą się sytuację finansową gminy, co przedstawiono na rysunku 4.
Wysoki poziom zobowiązań per capita tej gminy w 2014 i 2015 roku, przy ujemnym wyniku operacyjnym per capita, pomimo wysokich dochodów z podatków i opłat per capita spowodował, że gmina znalazła się na przedostatnim miejscu w rankingu, podczas
gdy w pozostałych rankingach zajmowała wyższe pozycje.
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Rysunek
Rysunek
3. 3.
Klasyfikacja pozycji gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingach zamożności według metody opartej na dochodach własnych, według miernika syntetycznego oraz według rankingu „Wspólnoty” w 2011 i 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń.
2

Rysunek 4. Pozycja gminy miejskiej Darłowo w rankingach zamożności według miernika syntetycznego, według dochodów własnych per capita oraz według czasopisma „Wspólnota” w latach 2011–2016

Rysunek 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń.
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Na rysunku 5 zaprezentowano zajmowane przez gminę miejską Białogard pozycje
w rankingach
zamożności.
Obliczona wartość syntetycznego miernika zamożności uloRysunek
4.
kowała tę gminę na pozycjach wyższych w rankingu opartym na mierniku syntetycznym niż w pozostałych rankingach.

Rysunek 5. Pozycja gminy miejskiej Białogard w rankingach zamożności według miernika syntetycznego,
według5.dochodów własnych per capita oraz według czasopisma „Wspólnota” w laRysunek
tach 2011–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obliczeń.

Niższe, w stosunku do pozostałych gmin, zobowiązania per capita oraz utrzymujący
się stosunkowo wysoki wynik operacyjny per capita spowodowały, że Białogard, szczególnie w 2014 i 2015 roku, zajmował wyższe miejsca w rankingu. W latach 2011–2013
wyniki w rankingach według dochodów własnych per capita oraz według czasopisma
„Wspólnota” były identyczne dla gminy, kwalifikując ją na ostatniej ósmej pozycji.

Podsumowanie
Wśród dochodów gmin najważniejszą rolę odgrywają dochody z podatków i opłat lokalnych. Są podstawowym instrumentem wpływu i kształtowania strony dochodowej
w budżetach gmin, jako podstawowe źródło wpływów, na wysokość których władze lokalne mają rzeczywisty wpływ. Określają samodzielność finansową gminy i tym samym
realny stopień jej zamożności. Podatki i opłaty lokalne stanowią niewątpliwie najważniejszy komponent zasobności w budżecie gminy. Im wyższa proporcja tych dochodów
w dochodach ogółem, tym większe możliwości po stronie wydatkowej i zadłużeniowej.
Analiza porównawcza rankingów zamożności gmin wykazała, że pozycje gmin według syntetycznego miernika znacznie różniły się od rankingów według dochodów wła-

Koncepcja oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego… | 23

snych per capita i czasopisma „Wspólnota”. Zastosowanie dodatkowych cech diagnostycznych – wyniku operacyjnego per capita i zadłużenia per capita wpłynęło na urealnienie oceny zamożności gmin.
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PROBLEMS OF LOCAL GOVERNMENT WEALTH ASSESSMENT ON
THE EXAMPLE OF CHOSEN COMMUNES AT WEST POMERANIAN
REGION
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Summary
Wealth of local government units has been more often indentified as an amount of gained
incomes understood as resources specifying local social and economic development and living standards of local communities. More deep analysis showed that such approach can lead
to wrong conclusions. The aim of a paper is to demonstrate that complex approach to commune finances, taking into account incomes from local taxes and local charges, operating results, and liabilities level, leads to more real picture of local government level of wealth. The
whole research was conducted on the data of all the West Pomeranian communes. In a paper there is presented fragmentary research connected to municipalities.
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Income independence in the context
of own income on the example of rural
communes in the Łódź region

Keywords: local government, commune, budget
Summary
The aim of this article is to examine the significance of own revenues and determine their
specific role and impact on the independence of the income of rural communes in the Lodz
region. The examination covered all the rural communes of the Lodz region. The samples
for the study was defined purpose. The analysis was performed based on the budgets of individual municipalities Lodz region covering the years 2007–2017. In the article the characteristics of rural communities Lodz region. The research was based on data from annual reports on the implementation of the budgets provided by the Local Data Bank. We evaluated
the share of own incomes of rural communes Lodz region in the total budget revenues, as
well as other indicators to assess the level of self-income communities.

Introduction
The issue of income independence of municipalities is extremely important and current
in the current socio-economic conditions. Decentralization in the sphere of public finances has led to the separation of the finances of local government units. In addition,
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according to the provisions of the European Charter of Local Self-Government, local
communities should have the right to have sufficient own resources that they can freely dispose of, as well as adequacy of their size to the scale of tasks (Europejska Karta…,
1994). Independence of territorial self-government units may be considered in a number
of areas, ie: legal, property, financial, tax and organizational (Konstytucja, 1997). However, it should be emphasized that income independence is determined primarily by the
level of financial independence of the selected territorial self-government units.Rural
communes play an extremely important role in socio-economic developmentdue to the
fact that they constitute 63% of all communes in Poland (http://bip.stat.gov.pl), where
more than 28% of the total population lives in Poland (Powierzchnia i ludność…, 2016).

Rural Comunes
The legal status of municipalities in Poland is regulated in the Act on municipal self-government (Ustawa, 8.03.1990, 1990). It indicates, among other things, legal personality, scope of activities and tasks, authorities and acts of local law established by the commune. In addition, issues related to municipal property, communal financial management and matters related to the creation and functioning of unions have been defined in
a synthetic way.and inter-municipal agreements. The division of municipalities into rural, urban and urban-rural was introduced for the needs of the national official registry
in the Council of Ministers’ Regulation of December 15, 1998 on detailed rules for keeping, using and making available the national register of the official territorial division
of the country and related responsibilities of government administration bodies and local government units (Rozporządzenie Rady Ministrów, 15.12.1998). In accordance with
paragraph 2, paragraph 7 of this regulation, a rural commune is a commune in which
only villages are located. In addition, it can be stated that the governing body is the municipal council and the executive head of the commune head. In addition, there is also
a distinction, in addition to rural municipalities, also to municipalities (municipalities
with the status of a city) and urban-rural gminas (that is, municipalities where onefrom
the village has the status of a city). At present, in Poland there are no municipalities with
an urban-rural status with more than one city.
In the Lodzkie Voivodship, as of 01.01.2019, there are 21 poviats,including 3 cities
with poviat rights. In addition, 177 municipalities were identified in this voivodship, of
which 18 are municipalities, 133 are rural communes, and 26 are urban-rural communes
(Zestawienie jednostek podziału terytorialnego…, 2019). Detailed regulations regarding
the number and scope of units created and the construction of their symbols are contained in the Regulation of the Council of Ministers regarding the introduction of the
Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NTS) (Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie…, 2007). In general, the NTS classification is based on a three-tier division of
the country into: municipalities, poviats and voivodships. In addition, two non-administrative levels have been introduced, i.e. regions and sub-regions.
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Own income of rural communes in the Łódź region
The basic element of JST’s revenue should be its own income. This concept, however, raises considerable controversies and is not interpreted unambiguously (Piotrowska-Marczak, 1997, p. 20–21; Kotlińska, 2009, p. 144). In addition, there is no explicit statutory definition of own revenues. Participation in state taxes is not included in own income according to some authors (Denek, Sobiech, Wolniak, 2001, p. 159). It does not
meet the basic features of own income, i.e. they do not come from sources that can be influenced by local authorities, for example by deciding on their introduction or by specifying the legal structure of these revenues. K. Wójtowicz thinks similarly, considering that
the shares in central taxes, which the authorities have no influence, are closer to transfers than to their own income (Wójtowicz, 2013, p. 501–512). In addition, own income
sensu stricto is collected from sources located in the area of operation of a given commune. They are handed over to JSTs by virtue of the law in full and for an indefinite period. There is also the view that own revenues should not be subject to state limitations,
and in the case of tax share the situation is diametrically opposite (Chojna-Duch, Kornberger-Sokołowska, 1998, p. 8). Own income depends on the type of unit of the budget
sphere (Maćkowiak, 2013, p. 117). In turn, L. Patrzałek understands his own LGU income
much more broadly, similarly to the legislator, including shares in state taxes (Patrzałek,
2004, p. 84). K. Surówka, on the other hand, points out that in the case of subsidies and
shares in central taxes, the authorities do not have the possibility to influence the amount
of income received, because the funds are distributed automatically. They are therefore
treated not as their own but supplementary sources of financial power (Surówka, 2013,
p. 65). Own revenues of territorial self-government units were separated in Article 4 of
the Act on revenues of local government units. It was indicated there that they are income, among others originating from (Ustawa, 13.11.2003, article 4):
–– tax (real estate, agricultural, forestry, transport, income from natural persons paid in
the form of a tax card, from inheritances and donations, from civil law transactions),
–– income from fees (stamp, market, local, spa and from the possession of dogs, advertising, exploitation, other income of the commune), paid on the basis of separate regulations,
–– income obtained by municipal budgetary units and payments from communal budgetary establishments,
–– income from commune assets,
–– inheritance, subscriptions and donations to the commune,
–– income from fines and fines set out in separate regulations,
–– 5% of revenues obtained for the state budget in connection with the implementation of tasks
–– in the field of government administration and other tasks ordered by laws, unless
other regulations provide otherwise,
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–– interest on loans granted by the commune, unless other regulations provide otherwise,
–– interest on late payments of receivables constituting the income of the commune,
–– interest on funds accumulated on the commune’s bank accounts, unless other regulations provide otherwise,
–– subsidies from other local government units,
–– other income due to the municipality on the basis of separate regulations,
–– the amount of participation in income from personal income tax, from taxpayers of
this tax living in the area of the commune amounting to 39.34%, subject to art. 89,
–– the amount of participation in income from corporate income tax,
from taxpayers of this tax, with a registered office in the area of the commune, amounting to 6.71%.
Own income has a significant impact on the income independence of municipalities.
Their appropriate size ensures freedom in shaping financial policy.Own revenues allow to maintain greater independence and create an opportunity for a more complete
implementation of public tasks. They are also referred to as: “related to local budgetsin
a permanent manner, without any restrictions on the part of the state and without its
participation in part of the proceeds from particular sources given over to the ownership
of self-government associations” (Chojna-Duch, Kornberger-Sokołowska, 1998, p. 8).
When assessing the income independence of municipalities, it is worth calculating indicators regarding the participation of, among others:
–– total income/total income,
–– sum of PIT and CIT/own income (total),
–– property income/personal income (total).
In addition, incomes per capita also inform about the level of financial possibilities of
individual units. Share of communes’ own income sharein the total amount of budget
revenues. indicates what part of the total revenueare own revenues.
Table 1. Income and shares of rural communes in the Lodz region in 2007–2017
Year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 094,54

1 132,06

1 276,54

1 357,11

1 355,87

1 443,90

2 464,48

2 473,23

2 639,36

2 779,87

3 118,03

3 422,12

Łódzkie – rural gminas – own income in PLN million
688,31

828,46

795,37

949,58

972,06

Łódzkie –rural gminas – total incomein PLN million
1 692,30

1 920, 31

2 006,11

2 275,02

2 294,23

Index of share of own income of rural communes in the Łódź voivodship in the total income of rural communes in the
Łódź voivodship (income independence indicator)
0,41

0,43

0,4

0,42

0,43

0,44

0,46

0,48

0,49

0,43

0,42

Source: own study based on data from the Local Data Bank.

Based on the analysis of the data contained in Table 1, it can be seen that:
–– in 2007–2017, the own revenues of rural communes in the Łódź Voivodeship in nominal terms increased year on year (except for 2009 and 2016),
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–– in 2007, own income of rural communes in the Łódź Voivodeship amounted to PLN
68.331 million, and in 2017 amounted to PLN 1,443.90 million (an increase by almost 110%),
–– the share of own income of rural communes in the Lodzkie Voivodship in the total
income of rural communes in the Łódź Voivodeship was the lowest in 2009 (personal income decreased, and the level of total income increased) and amounted to 0.4.
However, the highest indicator was in 2015 and amounted to 0.49. It shows that until
2015 there was a systematic increase in the share and significance of own revenuesin the
structure of total income and almost 50% of all total income in rural communes in the
Łódź Voivodeship, then they constituted their own income.
Table 2. Income per 1 inhabitant of rural communes in the Łódź voivodeship in the years 2007–
2015 in PLN
Year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 783,79

4 243,58

4 655,32

1 847,22

1 845,31

1 964,22

Total income per one inhabitant of rural communes in the Łódź voivodship in PLN
2 304,27

2 615,89

2 728,76

3 067,41

3 124,81

3 357,71

3 369,89

3591,13

Own income per one inhabitant of rural communes in the Łódź voivodship in PLN
937,22

1 128,55

1 081,89

1 280,31

1323,98

1 491,25

1 542,48

1 736,87

Source: own study based on data from the Local Data Bank.

The number of inhabitants of rural communes with a permanent place of residence
according to available databases in 2007–2017 at the end of the year amounted to approximately 736 thousand. people1. Each year, both the total income per capita of rural
communes in the Łódź Voivodeship increases, as well as personal income per capita of
the communes of the Łódź Voivodeship. In addition, in rural communes there is a much
slower decline in the number of inhabitants than in cities2.
Another indicator for assessing the income independence of municipalities is the
share of the PIT sumand CIT in relation to total revenue and total own revenue. However, the influence of self-government authorities on the amount of income obtained from
shares in these taxes is limited. The legislator decides about the amount of support, so
the local government does not affect the size and type of the given tax.

1
2

https://bdl.stat.gov.pl.
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/demografia-wyludnianie-sie-miast/ (1.05.2019).

government does not affect the size and type of the given tax.
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Figure 1. The amount of income of rural communes in the Łódź Voivodeship from taxes constituting state
budget revenues (PIT and CIT) in PLN million in 2007–2017
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Figure 1. The
amount
of income
the Łódź Voivodeship from taxes constituting state budget revenues (PIT and CIT) in PLN million in 2007–2017

Source: own study based on data from the Local Data Bank.
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3. Income and shares of rural communes in the Łódź Voivodeship in taxes
constituting state
2
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/demografia-wyludnianie-sie-miast/
(1.05.2019).
budget revenues (PIT and CIT) and total revenues.
Year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

270,86

297,57

330,37

361,15

394,01

446,13

2 464,48

2 473,23

2 639,36

2 779,87

3 118,03

3 422,12

1 094,54

1 132,06

1 276,54

1 357,11

1 355,87

1 443,90

Łódzkie – rural gminas – income from PIT and CIT in PLN million
187,41

226,36

212,24

231,49

256,06

Łódzkie – rural gminas – total income in PLN million
1 692,30

1 920, 31

2 006,11

2 275,02

2 294,23

Łódzkie – rural gminas – own income in PLN million
688,31

828,46

795,37

949,58

972,06

Index of share of income from PIT and CIT of rural communes in the Łódź Voivodeship in the total income of rural
communes in the Łódź Voivodeship
0,11

0,11

0,11

0,10

0,11

0,11

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

Index of income from PIT and CIT of rural communes in the Łódź voivodship in the own revenues of rural communes in the
Łódź Voivodship
0,27

0,27

0,27

0,24

0,26

0,25

Source: own study based on data from the Local Data Bank.

0,26

0,26

0,27

0,29

0,31
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The share of income from PIT and CIT of rural communes in the Lodzkie Voivodship
in the total income of rural communes in the Łódź Voivodeship slightly increased and
since 2014 and currently amounts to around 0.13. In 2017, this means that the amount
of over PLN 446 million will go to 133 rural gminas in the Łódź Voivodeship due to
the participation in income tax from natural and legal persons. On the other hand, the
share of income from PIT and CIT of rural communes in the Łódź Voivodeship in the
own revenues of these communes is approximately 31% in the analyzed period. In the
last four years, it increased from 0.26 to 0.31. The smallest share was in 2010 and 2012.
Thus, it can be concluded that currently over 30% of own revenues of rural communes
in the Lodz voivodship constitute shares in PIT and CIT, which by some authors are not
included in own revenues.
An important issue for the functioning of communes is also income earned from
property. Most often these are measures that may not always be implemented, because
they largely depend on the attractiveness and possible price of the purchase or lease.
Reach amount from the income from assets is shown in the table below:
Table 4. The amount of income and shares from the property of rural communes in the Lodz region in 2007–2017 in PLN million
Year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

The amount of income from the property of rural communes in the Łódź Voivodeship in 2007–2017
in PLN million
38,94

38,69

32,52

32,82

41,07

36,41

38,73

38,63

37,84

34,29

32,94

2 464,48

2 473,23

2 639,36

2 779,87

3 118,03

3 422,12

1 094,54

1 132,06

1 276,54

1 357,11

1 355,87

1 355,87

Łódzkie – rural gminas – total income in PLN million
1 692,30

1 920, 31

2 006,11

2 275,02

2 294,23

Łódzkie – rural gminas – own income in PLN million
688,31

828,46

795,37

949,58

972,06

Index of share of income from the property of rural communes in the Łódź Voivodeship in the total income of rural
communes in the Łódź Voivodeship
0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

Index of the share of income from the property of rural communes in the Łódź Voivodeship in the own income of rural
communes in the Łódź Voivodeship
0,06

0,05

0,04

0,03

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

Source: own study based on data from the Local Data Bank.

The income from the commune’s assets includes income due to: lease, lease, perpetual usufruct and sale of property. They should not be confused with property income,
which according to the Act (Ustawa, 27.08.2009): subsidies and funds allocated for investments, income from the sale of assets, as well as income from transformation of the
perpetual usufruct right into ownership. Income from the commune’s assets, due to its
nature and specificity (there are property sales) are very often not 100% implemented, because there is not always an entity ready to put a certain sum of funds to purchase property. In addition, even in the event of a positive transaction in subsequent years, it will
not be possible to obtain such a large inflow from this property.
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Revenues from the property of rural communes in the Lodz voivodship in 2007–2017
in PLN million amounted to less than PLN 40 million. It is a very small share in total
income (1–2%) and only about 3% in own revenues in 2012–2016. This proves that municipalities do not have assets from which they could derive substantial income and allocate them for the implementation of tasks. In addition, the share of income from the
commune’s assets (rent, lease, perpetual usufruct and sale of property) in total income
decreases, and in own income remains at a similar level, but it is also a small income.
Local self-government bodies usually do not have full financial independence either
in the income sphere as well as in the expenditure sphere (Kosek-Wojnar, Surówka,
2007, p. 83). In turn, the core of income independence should be the possibility of creating sources of income, as well as the possibility of defining and shaping the structure.
A. Werwińska distinguishes 5 elements shaping the degree of income independence of
territorial self-government units, ie (Werwińska, 2003, p. 129–130): type and structure
of income, scope of tax authority, influence of non-tax sources on the level of own revenues, the possibility of obtaining funds from new sources income, as well as the possibility of conducting business outside the public utility area.
The issue of income independence can not be equated with self-financing, because
then it would mean ensuring financing of expenses with own revenues. In practice, however, the municipalities are not fully autonomous in financial terms and it is never the
case that own revenues cover the entire expenditure. However, the category of own revenues is extremely important for increasing the level of independence and freely shaping financial issues.

Summary
Over the years 2007–2017, the results of the analysis of budgetary revenues of rural communes in the Łódź Voivodeship indicate that the total nominal income and own revenues of
these units are systematically growing. In addition, the income independence ratio expressing the share of own revenues in total revenues reached the level of 0.42 in 2017, while in
2007 it was 0.41. In addition, over 25% of own revenue is the income from PIT and CIT taxes, which are included in this category, but municipalities have a negligible impact on their
formation. On the other hand, income from assets constitutes a small part of own revenues,
and their forecast is not always adequate for subsequent verification. The increase in the
share of own revenues in the structure of total revenues shows that the importance of subsidies and subsidies transferred from the central level is decreasing. This forces the municipal
authorities to take active action to supplement the necessary resources with their own revenues. You can talk about a certain level of income independence in relation to municipalities, because the remaining local government units were not equipped with taxes to supply
the local government budget. However, it is worth examining the financial situation of municipalities, and in particular income independence, which allows the municipality to carry
out tasks on its own and with the help of the obtained financial resources.
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SAMODZIELNOŚĆ DOCHODOWA W KONTEKŚCIE
DOCHODÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, budżet
Streszczenie
Celem opracowania jest określenie znaczenia dochodów własnych w kontekście wpływu
na poziom samodzielności dochodowej gmin wiejskich województwa łódzkiego. Badaniem
zostały objęte wszystkie gminy wiejskie województwa łódzkiego. Dobór próby do badania
został określony celowo. Analiza została przeprowadzone na podstawie budżetów poszczególnych gmin województwa łódzkiego obejmując lata 2007–2017. W opracowaniu dokonano charakterystyki gmin wiejskich województwa łódzkiego. Badanie oparto na danych pochodzących z corocznych sprawozdań z wykonania budżetów, udostępnianych przez Bank
Danych Lokalnych. Ocenie poddano udział dochodów własnych gmin wiejskich województwa łódzkiego w ogólnej kwocie dochodów budżetowych, a także inne wskaźniki pozwalające na ocenę poziomu samodzielności dochodowej gmin.
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Summary
The purpose of this paper is to present financial independence of local government units with
regard to budget expenditure, particularly capital expenditure. Considerations herein apply
to local government units functioning in Poland, cover the period of 2007–2017 and take into
account the catalogue of public tasks carried out by these entities. The author has applied various research methods to accomplish the anticipated purpose. The research procedure employs non-reactive methods, analyses of official documents and comparative historical research. The conducted analyses allow indicating that local government units’ financial independence is analysed from the perspective of revenue and expenditure independence. Expenditure independence is embodied by the local government units’ liberty to independently
allocate revenue, i.e. actual spending of expenditure. Encumbering a local government unit’s
with current expenditure results in a situation where funds for capital expenditure to accomplish investment projects are not always sufficient. Investment activities carried out by local government units affect the amounts of future revenue and expenditure of these entities.
The conducted investment projects must fall into the catalogue of public tasks performed by
local government units. Tasks executed by local government units involve, in particular, social and technical infrastructure, order and security, spatial and ecological order. State activ-
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ities reveal a tendency to increase the number of tasks allocated to local government units
for completion. Local government units find it problematic to accept subsequent tasks without being ensured sufficient financial means for the accomplishment thereof. This situation
negatively affects financial independence of local government units.

Introduction
Local government units’ budget expenditure constitutes a component of public expenditure, which is a category that is more complex than public revenue and, to a major extent, is fixed. This means that it is difficult to adjust public expenditure to the current socio-economic condition of the state and rationalize it. The total public expenditure comprises various items, in diverse amounts and forms, and accomplishment of the expenditure involves performance of public tasks. One of major purposes of these tasks is conducting investment activities, which means incurrence of pro-development expenditure.
The financial condition of local government units is a prerequisite which determines
their capacity to act in all areas of operations. Accomplishment of the tasks allocated to
local government units requires financial resources which are adequate to the scope of
obligations imposed onto those entities. The nature of the local government units’ financial situation is related to the analysis of their budgets’ revenue and expenditure sides. In
this context one must take into account the issue of local government units’ financial independence, understood as the freedom to make financial decisions with regard to earning revenue and spending it on various goals.
The purpose of this paper is to present financial independence of local government
units with regard to budget expenditure, particularly capital expenditure. Considerations herein apply to local government units functioning in Poland, cover the period
of 2007–2017 and take into account the catalogue of public tasks carried out by these
entities.

1. Local Government Units’ Budget Expenditure vs. their Financial
Independence
The shape of the local government units’ financial system, as well as the type and scope
of public tasks allocated to them for completion draw up the scope of local government’s
independence, including financial independence of local government units (Jastrzębska,
2012, p. 54). Local government units’ financial independence depends on the amounts of
financial resources obtained by these entities in proportion to the scope of public tasks
allocated to them, needs reported by the local community and business entities operating within the entity’s territory. The concept of financial independence of local government units is combined with two issues – namely, the scope of public tasks allocated to local government units for completion and efficiency of individual budget reve-
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nue sources (Sierak, 2013, p. 156). Financial independence of local government units is
analysed through the lenses of revenue independence and expenditure independence.
Expenditure independence proves the genuine essence of local government and represents the local government units’ right to make budget expenditures on their own behalf and at their own account. This is a complex issue as local government units were
given a catalogue of their own tasks, which must be financed from these entities’ own
budgets. Such a situation should not waive local government units’ rights to choose tasks
these entities wish to perform and finance for the good of their local communities, often for purposes of development. Local government units’ inability to spend financial
means in order to accomplish public tasks on their own behalf and at their own account
nullifies inalienable features of local governments in a state of law (Bogucka-Felczak,
2017, p. 45, 47).
Expenditure independence is combined with the liberty to dispose of revenue, i.e.
actual spending of expenditure by local government units. Expenditure independence
comprises local government units’ freedom to make decisions, which is founded on the
liberty to spend financial means on performing tasks which are not fixed or obligatory
(Kowalczyk, 2017, p. 121–122).
According to the criterion of public fund allocation, there are two categories of expenditure – current and capital – and the capital category comprises investment expenditure. Capital expenditure involves accomplishment of medium- and long-term goals of
the entity and focuses on investment activities, while current expenditure covers current activities. The concept of this division reveals preferences and hierarchy of needs of
public authorities encoded in the proportion between these two expenditure types. Further, at a certain level of public funds one may see “competition” between both expenditure types, as available financial resources are not sufficient to cover all demands (Owsiak, 2011, p. 242). This may result in giving up those purposes which are subjectively
classified as low priorities. Additionally, capital expenditure may be pushed off by current expenditure.
Operations of local government units, including undertaking and conducting investment projects, must be considered with a focus on the core of these entities’ functioning,
which involves delivery of public goods1. The process of creating public goods requires

1

Goods are divided into public, social and private. There are two concepts of classifying public goods: sensu stricto (in other words, purely public goods, classic public goods) and sensu largo (comprising sensu stricto public
goods and those public goods which, due to their social significance, are financed by public funds). One person’s use of a sensu stricto public good does not prevent others from using that same good (both in terms of quantity and quality), thus these are goods from the consumption of which no-one may be excluded. Purely public goods are commonly available, are provided to satisfy general (collective) needs of the public, and those
interested in using these goods do not need to compete for them. The range of benefits coming from using public goods may be local, regional, nation-wide and global. Thus, these goods may serve not only local and regional communities but all citizens of the country and generate global benefits. Public goods are both nature-made, e.g. air, and human-built, for instance, public roads (Begg, Fischer, Dornbusch, 2007, p. 496–502; Sankar, 2008, p. 2–4; United Nations Industrial Development Organization, 2008).
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spending public resources on this purpose, particularly funds from the state budget and
from the budgets of local government units.
What is important when distributing public funds is not only the volume but also the
structure of public expenditure. Local government units must choose between spending
funds on current activities and investment purposes, taking also into account financial
possibilities, as well as needs and goals of the society. Capital expenditure of local government units, nearly in its entirety, is spent on investment projects and may be allocated both to construction of various facilities and to purchases of hardware.
Fulfilment of tasks allocated to local government units means they must incur current and capital expenditure. The local government units’ total expenditure structure
is dominated by current expenditure. The majority of the current category is constituted by salaries and corresponding components. The higher the share of current expenditure in total expenditure in a given year, the lower the share of capital expenditure in
total expenditure.
The share of capital expenditure in local government units’ total expenditure in 2007–
2017 (Table 1) varied, depending on the category of the unit. The biggest shares were observed in gminas in 2010 (25.1%), in cities with powiat rights in 2009 (23.0%), in powiats in 2010 (21.8%), and in voivodships in 2009 (48.7%). Therefore, capital expenditures
of gminas, cities with powiat rights and powiats, in each of the analysed years, absorbed
a maximum of about one quarter of all expenditure and were practically fully allocated to investment projects. The remaining portion of budget expenditure was constituted by current expenditure.
Table 1. Capital expenditure in total expenditure by local government unit categories in 2007–
2017 (%)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

All local government units

Local government unit category

21.0

22.0

25.7

24.9

23.4

19.7

19.0

21.0

19.6

12.5

2017
15.3

Gminas

18.8

20.5

23.1

25.1

22.9

18.1

16.6

18.2

16.9

11.2

14.6

Cities with powiat rights

22.5

22.7

23.0

22.3

21.2

19.9

19.1

20.9

18.5

11.9

13.3

Powiats

13.1

14.5

19.3

21.8

18.7

12.5

12.5

14.7

14.6

12.9

16.1

Voivodships

36.7

36.7

48.7

39.0

40.5

37.8

39.7

43.0

45.1

26.2

30.2

Source: author’s own work based on Reports of the Council of Ministers on accomplishment of state budget in 2007–
2017. Information on accomplishment of local government units’ budgets.

A characteristic feature of investment expenditure is that they leave something for the
future. Allocation of public funds to such projects is a genuine need. Investment expenditure made by local government units may be distinguished as:
–– direct investment projects – resulting in the growth of physical property of a local
government unit making such spending; these include purchase of real estates and
movables, construction, expansion, renovation of existing facilities, including extension of road networks, water supply and sewerage systems and wastewater treatment installations,
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–– indirect investment projects – comprise various financial flows related to the investment project, such as return of borrowed capital, purchase of bonds.
Conducting infrastructure investment initiatives is part of local government units’
operations. The benefits of these entities’ performance of infrastructural investments
are as follows:
–– contribute to the development of local government units conducting the investments
and consequently, development of the economy,
–– better satisfy the current needs and satisfy the needs not addressed so far,
–– contribute to the improvement of local people’s living standards,
–– promote conducting of investment projects by private entities,
–– offer new development prospects to private business entities,
–– investing in technical infrastructure triggers initiation of other projects,
–– investing in road infrastructure improves the living standard of all drivers using the
roads.
Many benefits offered by infrastructural investments fully justify the fact that local
government units decide to accomplish them. A characteristic feature of these projects
is usually a high cost and, consequently, a long return-on-investment period. However,
infrastructural investment projects conducted by local government units are essential.
The nature of public investment projects, particularly those related to transport, education and scientific and technical progress, are of key importance to economic growth.
Pro-development activities do not need to be necessarily financed solely by public funds
(cf. Jajko, 2008, p. 17–18). Investment expenditure not only may but actually should be
financed with debt instruments (Buchanan, Musgrave, 2005, p. 58). Issuing debt for investment purposes gives an opportunity for faster growth. Due to the limited format of
this paper this area shall not be scrutinized herein in depth.
The directions on which local government units decide to spend their financial resources depend largely on the categories of tasks assigned to them for completion and
on their financial situations.

2. Public Tasks Performed by Local Government Units and how are they
Financed
The manner of local government units’ functioning is related to the satisfaction of the
needs of local communities. They are fulfilled by performing public tasks, including
own tasks, which local government units perform on their own behalf and responsibility. An analysis of various tasks of local government units resulted in distinguishing
five areas of these entities’ operations, which require essential financing in the form of
current and capital expenditure. The areas include social infrastructure, technical infrastructure, order and security, spatial and ecological order and other tasks not falling
into any of the previously listed group. Items within each group were categorized into
those which are present:
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––
––
––
––

both in gminas, powiats and voivodships,
only in gminas and powiats,
only in powiats and voivodships,
separately in individual categories of local government units.
Among the social infrastructure tasks performed by individual categories of local government units (Table 2) high importance is attributed to those related to public education, healthcare, social aid and pro-family policies. Tasks in these areas are accomplished
by gminas, powiats and voivodships. Public education tasks require special financial investments. Multiple social infrastructure tasks were allocated to powiats.
Table 2. List of social infrastructure tasks performed by individual local government unit categories
Tasks
Gminas
––
––
––
––
––
––
––

Powiats

Voivodships

public education
healthcare
social aid
pro-family policies
support for families and foster care system
physical culture and tourism
culture, protection of and care for monuments of the past
X

–– promotion of healthy lifestyle
–– counteracting unemployment and boosting local labour market
–– protection of consumer rights

X

–– support for the disabled

X

X – not applicable.
Source: author’s own work based on Act on Gmina Government of 8.03.1990, consolidated text of the Journal of
Laws of 2019, art. 7 section 1; Act on Powiat Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 4 sections 1–2; Act on Voivodship Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 14 section 1.

Technical infrastructure tasks are, to various extents, performed by individual categories of local government units (Table 3). Many tasks in this area are performed particularly by gminas, whose responsibilities include gmina housing construction, market
squares and market halls. All categories of local government units perform tasks involving collective transport, public roads and telecommunication.
The catalogue of order and security tasks does not contain items which must be performed by all categories of local government units (Table 4). Tasks performed at the
levels of gminas and powiats comprise those applicable to public order and security of
people, fire protection and flood control. Powiats and voivodships were allocated defence-related tasks.
Spatial and ecological order is another area of local government units’ operations. (Table 5). From among these tasks, only environment protection is a task fulfilled by all categories of local government units. Special activities within the area of spatial and ecological order were provided to powiats, which are in charge, in particular, of geodesy, cartography, land registration and architectural and construction administration.
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Table 3. Technical infrastructure tasks performed by individual categories of local government
units
Tasks
Gminas

Powiats

Voivodships

–– collective transport and public roads
–– telecommunication activities
–– maintenance of public facilities, utilities and administrative facilities
–– water supply, sewerage and local wastewater treatment systems, cleaning,
keeping order and maintenance of sanitary utilities, landfills and
neutralization of local waste, delivery of electricity, heating and natural gas
–– gmina housing construction
–– market squares and market halls
–– communal cemeteries

X

X

X

X – not applicable.
Source: author’s own work based on Act on Gmina Government of 8.03.1990, consolidated text of the Journal of
Laws of 2019, art. 7 section 1; Act on Powiat Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 4 sections 1–2; Act on Voivodship Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 14 section 1.

Table 4. Order and security tasks performed by individual local government unit categories
Tasks
Gminas

Powiats

Voivodships

–– public order and security of people
–– fire protection
–– flood control

X

X
–– organisation of road
traffic

defence
–– prevention of other extraordinary threats to life and
health of people and environment

–– public safety

X – not applicable.
Source: author’s own work based on Act on Gmina Government of 8.03.1990, consolidated text of the Journal of
Laws of 2019, art. 7 section 1; Act on Powiat Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 4 sections 1–2; Act on Voivodship Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 14 section 1.

Table 5. Spatial and ecological order tasks performed by individual categories of local government units
Tasks
Gminas

Powiats

Voivodships

–– environment protection
–– real estate management
–– nature conservation
–– water management
–– spatial order
–– gminas’ greenery and trees

X
–– geodesy, cartography and land
registration
–– architectural and construction
administration
–– agriculture, forestry and inland fishing

–– modernization of rural
areas
–– spatial management

X – not applicable.
Source: author’s own work based on Act on Gmina Government of 8.03.1990, consolidated text of the Journal of
Laws of 2019, art. 7 section 1; Act on Powiat Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws 2019,
art. 4 sections 1–2; Act on Voivodship Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of 2019,
art. 14 section 1.
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Not all tasks carried out by local government units could be classified into the
above-listed areas and thus, some of them have been presented in Table 6 below. It contains other tasks conducted both by gminas and powiats (e.g. promotion of local government units) and by individual categories of local government units.
Table 6. Other tasks performed by individual categories of local government units
Tasks
Gminas

Powiats

–– promotion of local government units
–– cooperation with and support of non-governmental organisations and
public benefit organisations (OPP)
–– support and popularisation of
local government concept
–– cooperation with local
communities and regional
communities in other countries

–– ensuring fulfilment of tasks and
competence, defined in legal acts,
of managers of powiat services,
inspections and rescue and security
services

Voivodships
X
–– protection
of employee
claims following
employer’s
insolvency

X – not applicable.
Source: author’s own work based on Act on Gmina Government of 8.03.1990, consolidated text of the Journal of
Laws of 2019, art. 7 section 1; Act on Powiat Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 4 sections 1–2; Act on Voivodship Government of 5.06.1998, consolidated text of the Journal of Laws of
2019, art. 14 section 1.

Data presented in Tables 2–6 reveal that gminas primarily perform tasks within the
scope of communal and infrastructural services, powiats focus on social tasks, while
voivodships are responsible for the fulfilment of tasks within the realm of regional policy, including spatial order and public security. In addition to the above-presented tasks,
local government units perform their own tasks arising from other legal acts. Additionally, one may distinguish:
–– commissioned tasks (particularly related to central government administration),
which must be obligatorily performed and for which the local government unit receives financial funds from the commissioning entity,
–– entrusted tasks, which are performed under agreements concluded with other local government units or central government administration bodies and are financed
from sources stipulated in the concluded agreement.
The significant number, diversity and multiple aspects of the tasks allocated to local government units make it necessary to find solutions which could facilitate addressing these challenges, taking into account the issue of financial independence. In the approach of the state one may observe a tendency to increase the number of tasks commissioned to local government units, which is most evident in the case of gminas, which
are characterised by presumed competence. Such a state of matters enables local government units to undertake decisions regarding wider and wider scope of tasks but, at
the same time, requires sufficient financial resources to accomplish the tasks and fulfil competence attributed to local government units. The catalogue of gminas’ tasks is
open, which means that further tasks may be added to the current list. Commissioning
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new tasks to gminas, through a legal act, requires ensuring financial means for the completion of these tasks by increasing gminas’ own revenue or subvention. However, many
a time these additional funds are not sufficient for the completion of the commissioned
tasks, particularly the costly, complex and long-term ones, which is evident both with
regard to investment and non-investment tasks.
A serious problem of local government units is to be granted subsequent, new tasks
for completion, without being given sufficient financing. Then, considering the limited
budget funds, local government units must choose between lowering the quality of the
insufficiently financed tasks or subsidising it from other sources, meaning at the cost of
other expenditure items. Such a situation impairs local government units’ financial independence and makes it necessary to specify which of the diverse expenditure needs of
local government units will be financed and which will be postponed. In this context one
may conclude that accomplishment of tasks attributed to local government units is feasible on condition they have sufficient financial resources at their disposal and the main
source of financing the wider and wider task catalogue is budget revenue. Own and supplementary revenue shape the local government units’ revenue pool. Funds earned in
this manner allow accomplishment of expenditure, including capital expenditure.
Officials holding power in local government units, in order to ensure accomplishment of public tasks attributed to these entities, must guarantee essential financing for
the completion of these tasks. Additionally, when preparing investment projects, what
needs to be forecasted is not only the results to be generated by the task accomplishment,
but also costs of further maintenance of the constructed infrastructure, along with indication of the source of financing that maintenance, as these amounts shall affect the
financial balance of the local government units in subsequent years. Local communities expect that their authorities spend more and more on investment projects. On one
hand, this encumbers the local government unit’s budget, on the other – this means that
once the investment process is accomplished, the local people’s living standards will improve. The needs of individual citizens may be different (often conflicting) and this, confronted with the necessity to specify concrete goals to be accomplished by the local government unit, may evoke conflicts. Hence, it is necessary to precisely describe the tasks
planned and properly prioritize them to most fully satisfy expectations of local dwellers.
Local government units perform multiple public tasks, including investment projects.
This requires financing essential to accomplish these tasks and the financial resources may be constituted not only by own budget funds but may also come from external
sources. The key component of own budget funds is own revenue, which includes general subvention, targeted grants from the state budget and budget surplus from previous
years. Own budget funds make the most convenient source of financing investment activities of local government units as these amounts, to a large extent, may be calculated
earlier (except for targeted grants), however, these funds are first spent on current activities. Financial capabilities of local government units usually do not allow the entities to
accomplish all necessary investment projects using solely their own funds, as the units’
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budgets are encumbered primarily with current expenditure. Given the needs and expectations of local communities, local government units’ own funds for investment projects are usually either not sufficient or inexistent. Financing such investment projects
primarily from local government units’ own revenue is ineffective and the necessity to
apply external financing is unquestionable. It is essential to use external financial sources, among which we may distinguish commercial and preferential loans and credits, municipal bond issues, funds from foreign sources (especially EU funds) and public-private
partnership (cf. Dworakowska, 2016, p. 122–130). Local government units which have
limited financial independence or are not financially self-reliant, seek legal possibilities
to conclude transactions to acquire external financing and structure it in forms which
do not encumber the unit’s debt limit. These, however, are ad-hoc activities and in the
long run they do not resolve the problem of insufficient own funds. (Zioło, 2016, p. 33).
The system of financing local government units’ investment activities should be efficient, appropriate and effective. However, this is possible only when the chosen source
of financing provides more benefits than if it had not been chosen, the cost of collecting
the capital is low and the financial means are provided at the proper time and are available when needed (Kogut-Jaworska, 2008, p. 27). Individual financing sources of local
government units should form a consistent and mutually supplementary system.

Summary
The problem of local government units’ financial independence is an important aspect of
operations of these entities. Two issues which relate to that matter are the scope of public tasks commissioned to local government units for completion and efficiency of various
budget revenue sources. Local government units’ financial independence is analysed from
the perspective of revenue independence and expenditure independence. Expenditure independence is combined with the units’ liberty to dispose of their revenue, meaning to actually make the spending.

Local government units’ total expenditure is dominated by current expenditure. The
higher the share of current items in total expenditure, the lower the share of capital expenditure in total expenditure. Capital expenditure of gminas, cities with powiat rights
and powiats, in each year of the investigated period, absorbed approximately one quarter of total expenditure, at most, and was nearly in its entirety spent on investment projects. The fact that local government units’ budgets are encumbered with current expenditure results in situations where the entities do not always have sufficient funds for
capital expenditure.
Investment projects carried out by local government units are usually costly and
non-profitable. Investment initiatives undertaken by these entities affect the amounts
of their future revenue and expenditure. Limited funds for investment undertakings require prioritization of capital expenditure items. Investment projects are the key feature
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of the local government unit’s attractiveness and are evidence of its pro-development approach. Investment projects accomplished by local government units bring various benefits, major ones including improved living standards of local people, better situation of
business entities, attraction of people and businesses to live and operate within the unit’s
territory. Accomplishment of the investment projects reveals the local government units’
focus on their long-term development. The accomplished investment initiatives must be
listed in the catalogue of public tasks performed by local government units.
Tasks performed by local government units involve, in particular, social infrastructure, technical infrastructure, order and security, spatial and ecological order. Gminas
accomplish tasks mainly within the scope of communal and infrastructural services,
powiats mainly fulfil social tasks, while voivodships are responsible for completing tasks
within the framework of regional policy, including spatial order and public security. In
the activities of the state one may observe a tendency to increase the number of tasks
provided to local government units for completion. The wide range of tasks of the entities requires appropriate financing in the form of current and capital expenditure.
For local government units it is problematic to receive subsequent tasks for completion, without ensuring sufficient funds for this purpose. Therefore, given the limited
budgets of local government units, it becomes necessary to choose between lower quality of completing the task, the cost of which was underestimated, and financing it from
other sources, meaning at the expense of other expenditure items. This situation impairs
financial independence of local government units.
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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
Słowa kluczowe: samodzielność finansowa, jednostki samorządu terytorialnego, wydatki
budżetowe
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków budżetowych, w szczególności wydatków majątkowych.
Rozważania dotyczą jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących w Polsce, obejmują lata 2007–2017 i są prowadzone z uwzględnieniem katalogu zadań publicznych realizowanych przez te podmioty. Aby osiągnąć wyznaczony cel użyto różnych metod badawczych. W procedurze badawczej zastosowano metody badań niereaktywnych, wykorzystano
metodę analizy dokumentów urzędowych oraz metodę historyczno-porównawczą. Przeprowadzone analizy pozwoliły wskazać, że samodzielność finansową jednostek samorządu
terytorialnego analizuje się z perspektywy samodzielności dochodowej i samodzielnoś-
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ci wydatkowej. Samodzielność wydatkowa wiąże się ze swobodą rozdysponowania dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli z faktycznym dokonywaniem wydatków. Obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatkami bieżącymi powoduje, że nie zawsze wystarcza środków na wydatki majątkowe służące realizacji inwestycji. Działania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oddziałują na wysokość przyszłych dochodów oraz wydatków tych podmiotów. Wykonywane
inwestycje muszą zawierać się w katalogu zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, porządku
i bezpieczeństwa, ładu przestrzennego i ekologicznego. W działaniach państwa widoczna jest
skłonność do powiększania liczby zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji. Dla jednostek samorządu terytorialnego problematyczne jest przekazywanie im kolejnych zadań do realizacji bez zapewnienia na ten cel wystarczających środków
finansowych. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie na samodzielność finansową jednostek
samorządu terytorialnego.
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Sytuacja finansowa nadmorskich gmin w Polsce
Słowa kluczowe: gmina, sytuacja finansowa, obszary wiejskie
Streszczenie
Artykuł ma charaktery teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem jest próba oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gmin nadmorskich. W badaniu wykorzystano taksonomiczne metody hierarchizacji (bezwzorcowe) i klasyfikacji obiektów wielocechowych, w efekcie czego każdej gminie przypisano w syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej (WSSFJST). Przyjęto założenie, że lokalizacja, a tym samym turystyczny charakter gminy, wpływa na jej sytuację finansową. Ponadto
założono występowanie związku pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a jej sytuacją finansową. Wyniki analiz wskazują na zróżnicowanie przestrzenne gmin pod względem sytuacji finansowej. Pozytywnie weryfikują wpływ lokalizacji na sytuację finansów lokalnych.
Gminy nadmorskie cechowały się lepszą sytuacją finansową od pozostałych obszarów wiejskich. Gminy turystyczne charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości oraz
wyższym niż przeciętnym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Analiza została
przeprowadzona na poziomie NUTS 5, obejmowała lata 2012–2017, a źródłem danych było
Ministerstwa Finansów oraz BDL GUS.
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Wprowadzenie
Korzystna sytuacja finansowa samorządu jest podstawą do efektywnego funkcjonowania i stabilnego, szeroko rozumianego rozwoju danej jednostki administracyjnej (Wojewódzka, 2005, s. 425–429). W świetle literatury przedmiotu przyjmuje się, że sytuacja
finansowa to stan wytwarzania przez samorząd takich dochodów, które umożliwią realizację powierzonych im zadań ze sfery publicznej oraz pozwolą na rozwój lokalny determinowany m.in. inwestycjami satysfakcjonującymi nieustannie rosnące potrzeby terytorialnej wspólnoty mieszkańców (Klepacka, Kusto, 2009, s. 127–135). Wielu autorów,
oprócz popularnie stosowanego terminu „sytuacja finansowa” (financial situation) (Cabaleiro-Casal, 2014; Swianiewicz, 1989; 2004), wykorzystuje inne alternatywne określenie, jak np. zdrowie finansowe (financial health) (Clark, 1994; Carmeli, 2003; Kloha, Weissert, Kleine, 2005; Wang, Dennis, Tu, 2007), ale najczęściej używany jest termin „kondycja finansowa” (financial condition) (Cabaleiro-Casal, 2014; Rivenbark, Roenigk, 2011;
Sohl, Peddle, Thurmaier, Wood, Kuhn, 2009; Wang i in., 2007), rozumiana jako rezultat
podejmowanych przez organy JST decyzji (Dylewski, 2009). Kondycję finansową można również postrzegać, jako ocenę potencjalnej niewypłacalności samorządu lub finansowo uwarunkowanej niezdolności do realizacji jego zadań własnych. Akcentując problem ograniczoności zasobów w ekonomii, w tym zasobów finansowych, rozważa się ją
w kontekście kryzysu gospodarczego (financial crisis), czy też stresu finansowego (financial stress) (Douglas, Gaddie, 2002, s. 19–30).
Definicje kondycji finansowej w literaturze przedmiotu koncentrują się zazwyczaj na
dwóch aspektach – zdolności samorządu do terminowego wypełniania zobowiązań finansowych oraz zapewnienia ciągłości w świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności (Groves, Godsey, Shulman, 1981; Nollenberger i in., 2003). Część autorów jednak prezentuje szersze ujęcie kondycji finansowej, zwracając uwagę chociażby na takie aspekty
jak: adekwatny poziom opodatkowania, równowaga budżetowa oraz ograniczona rola
długu w finansowaniu działalności samorządów (Groves i in., 1981; CICA, 1997; Lin, Raman, 1998; Wang i in., 2007; Ritonga, 2014; Bieniasz, Gołaś, 2015).
W opinii wielu autorów (Clark, 1977) kondycji finansowej danej jednostki nie można
opisać jednym wskaźnikiem. Rzetelna analiza i ocena wymaga jednoczesnego uwzględnienia wielu wskaźników, na przykład poziomu dochodów i wydatków, samodzielności
finansowej, płynności finansowej, zdolności pozyskiwania środków pozabudżetowych
czy wyniku finansowego (Dziekański, Wyszkowski, 2018), dlatego jej charakter należy
uznać za wielowymiarowy, a dobór wskaźników powinien mieć logiczne uzasadnienie
i statystyczną poprawność (Stanny, Strzelczyk, 2017). Szeroki zakres zmiennych może
stanowić zarówno atut, jak i przeszkodę w dokonaniu rzetelnej oceny (Klepacki, Kusto, 2009, s. 127–135). Z jednej strony szerokie spektrum mierników finansowych może
w pewnym stopniu zakłócać lub nawet zniekształcać rzeczywistość. Z drugiej zaś, zwiększenie liczby zmiennych może, a z pewnością powinno, wpłynąć na rzetelniejsze przedstawienie faktycznej sytuacji finansowej danej jednostki uwzględniając różne aspekty
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stanu finansów lokalnych (Swianiewicz, 1989). Znajomość sytuacji finansowej samorządu ma kluczowe znaczenie w ocenie danej jednostki pod kątem jej poziomu rozwoju lokalnego, jak i możliwości rozwoju w przyszłości. Występowanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy sytuacją finansową JST a poziomem rozwoju lokalnego definiowanego
w postaci zespołu jakościowych i ilościowych przeobrażeń określonego obszaru w zakresie poziomu życia jego mieszkańców oraz funkcjonowania podmiotów gospodarki
narodowej zostało potwierdzone w literaturze przedmiotu finansów publicznych (Sobczyk, 2005, s. 125–136).
Uwzględniając duże zainteresowanie analizą i oceną kondycji finansowej samorządu lokalnego oraz wagę tej oceny dla funkcjonowania i rozwoju lokalnych społeczności, jako główny przedmiot analizy w niniejszym artykule przyjęto sytuację finansową
JST w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kondycji gmin nadmorskich, specjalizujących się w świadczeniu usług turystycznych. Zgodnie z teorią ekonomii, jednostki
nadmorskie charakteryzują się relatywnie lepszym niż przeciętnie stanem finansów poprzez wykorzystywanie swoich walorów przyrodniczych do turystyki (Kędziorek, Różycka, 2016, s. 50; Drygas, Nurzyńska, Rosner, Stanny, Zagórski, 2014, s. 6), a wstępna
analiza danych GUS BDL z lat 2012–2017 potwierdza te opinie (por. rys. 1–8). Poszukiwano także odpowiedzi na pytania o poziom zróżnicowania przestrzennego badanych
gmin pod względem ich sytuacji finansowej. Próbowano ustalić, czy oprócz lokalizacji
(gminy nadmorskie i pozostałe), ocena kondycji finansowej pozostaje w związku z typem danej gminy. W tym celu posiłkowano się następującą typologią obszarów wiejskich
(Stanny, Rosner, Komorowski 2018): typ 1 – obszary z dominacją rolnictwa tradycyjnego, typ 2 – z dominacją rolnictwa wielkoobszarowego, typ 3 – z przewagą funkcji rolniczej (pośrednie), typ 4 – wielodochodowe (rozdrobnione rolnictwo), typ 5 – wielofunkcyjne (równowaga sektorów), typ 6 – zurbanizowane (redukcja funkcji rolniczej) oraz
typ 7 – silnie zurbanizowane. Poszukiwano ponadto związków poziomu sytuacji finansowej danych gmin z ich poziomem dezagraryzacji, rozumianej jako proces zmniejszania się udziału rolnictwa w gospodarce narodowej na rzecz m.in. rozwoju przedsiębiorczości (Kołodziejczak, 2017, s. 38). Zgodnie z wynikami badań struktury funkcjonalnej
obszarów wiejskich, procesy dezagraryzacji są rezultatem rozwoju obszarów wiejskich
w kierunku wielofunkcyjności (Stola, 1987; Kaczmarek, 1998; Bański, Stola, 2002; Rosner,
Stanny, Heffner, 2007; Bański, 2009; Stanny, 2013; Rosner, Stanny, 2016; Rosner, Stanny,
Heffner, 2007). Znaczenie tego zjawiska jest silnie akcentowane przez autorów „Monitoringu obszarów wiejskich 2018”, którzy upatrują w nim jedną z nielicznych szans na
„ożywienie” polskiej wsi (Stanny, Rosner, Komorowski, 2018).
W świetle dorobku literatury dotyczącej finansów samorządowych, w pomiarze kondycji finansowej samorządu autorzy deklarują zasadniczo dwa podejścia – pierwsze
oparte na wielu miarach empirycznych, drugie bazujące na mierze syntetycznej (Stanny, Strzelczyk, 2017). W niniejszym artykule wykorzystano autorską miarę tzw. wskaźnik syntetyczny sytuacji finansowej JST (WSSFJST) i na jego podstawie przeprowadzono hierarchizację i klasyfikację gmin pod względem uzyskanej syntetycznej oceny sy-
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tuacji finansowej. W efekcie, każdej jednostce (gminie) przyporządkowano określoną
wartość wskaźnika zawierającego się w przedziale od 0 do 1, następnie dokonano klasyfikacji gmin w trzech grupach (tj. klasach) cechujących się wysoką, średnią i złą sytuacją finansową.
W badaniu sytuacji finansowej gmin szczególną uwagą objęto gminy nadmorskie.
W literaturze nie istnieje uniwersalna definicja takich jednostek samorządowych, zatem na potrzeby procesu badawczego zmodyfikowano istniejącą metodologię Eurostatu (Główny Urząd Statystyczny, 2017) i jako kryterium doboru jednostek przyjęto lokalizację danej jednostki i nadmorskimi gminami określano tylko te bezpośrednio graniczące z Morzem Bałtyckim.
Celem artykułu jest próba oceny sytuacji finansowej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gmin nadmorskich w Polsce oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jak zróżnicowane są gminy pod względem sytuacji finansowej
oraz czy istnieje związek pomiędzy lokalizacją gminy (sąsiedztwo z morzem) a jej sytuacją finansową? Próbowano także zweryfikować, czy istnieje zależność między sytuacją finansową gminy a jej poziomem przedsiębiorczości i stanem infrastruktury turystycznej? Wstępna analiza danych oraz studia literatury skłoniły do przyjęcia założenia,
że lokalizacja, a tym samym turystyczny charakter gminy wpływa na jej sytuację finansową. Ponadto założono występowanie związku pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a jej sytuacją finansową.
Analizę sytuacji finansowej obszarów wiejskich przeprowadzono na poziomie NUTS 5,
czyli na najniższym poziomie agregacji, gdzie podstawową jednostką była gmina. Badaniem objęto obszary wiejskie zdefiniowane zgodnie z nomenklaturą GUS jako gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce (2175) ze szczególnym uwzględnieniem gmin
nadmorskich. Po spełnieniu kryterium geograficznego, tj. sąsiedztwa z Morzem Bałtyckim, badaniem objęto 20 nadmorskich JST, spełniających również kryterium obszaru wiejskiego.
W ogólnej ocenie sytuacji finansowej gmin, jak i do konstrukcji miary syntetycznej
WSSFJST wykorzystano osiem wskaźników, tzw. zmiennych diagnostycznych (x1–x8).
Źródłem danych o sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin nadmorskich był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, dane o sytuacji finansowej gmin pozyskano z Ministerstwa Finansów. Badaniem objęto lata 2012–2017. Wybór okresu oraz
danych empirycznych podyktowany był zarówno dostępnością materiałów źródłowych,
jak i przesłankami merytorycznymi. Zdecydowano, aby w analizie umieścić dane empiryczne obejmujące aktualną perspektywę budżetową UE (na lata 2014–2020) oraz końcową część perspektywy ubiegłej (2007–2013) (Jaworska, 2016). To pozwoliło ukazać
szersze spektrum zagadnień finansów samorządowych.
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W celu dokonania oceny sytuacji finansowej oraz przeprowadzenia hierarchizacji i klasyfikacji gmin nadmorskich j zastosowano miarę syntetyczną, tzw. syntetyczny
sytuacji
finansowej
JST (WSSFJST),
oszacowany
przy użyciu 2012,
tzw. metody
bezzamiennie wskaźnik
nazywanej
metodą
miernika
syntetycznego
(Wyszkowski,
s. 229–241).
W
wzorcowej, zamiennie nazywanej metodą miernika syntetycznego (Wyszkowski, 2012,
postępowaniu
badawczym utworzono macierz cech, a względne ich porównanie możliwe było
s. 229–241). W postępowaniu badawczym utworzono macierz cech, a względne ich porównanieich
możliwe
było poprzezzerowanej
poddanie ich
tzw. unitaryzacji
zerowanej (Walesiak,
poprzez poddanie
tzw. unitaryzacji
(Walesiak,
2014; Wysocki,
Lira, 2003).
2014; Wysocki, Lira, 2003).
Wartości miernika
syntetycznego
dla każdej
zgodnie
z równaniem
(Wysocki,
Wartości
miernika syntetycznego
dlaJST
każdej
JST zgodnie
z równaniem
(Wysocki, Lira,
Lira, 2003):
2003):

sytuacji finansowej JST (WSSFJST), oszacowany przy użyciu tzw. metody bezwzorcowej,

𝑞𝑞𝑖𝑖 =

∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚

, (𝑖𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛𝑛)

(1),

(1),

gdzie: qi – wartość miernika syntetycznego (WSSFJST), zij – standaryzowana wartość
cechy i-tej
jednostki,
m – liczba uwzględnionych
gdzie: qi –j-tej
wartość
miernika
syntetycznego
(WSSFJST),cech.
zij – standaryzowana wartość j-tej
Wartości miernika syntetycznego WSSFJST zawarte są w przedziale 0–1 (wartości
cechy i-tej bliższe
jednostki,
m – liczba
uwzględnionych
cech.cechy danej jednostki w stosunku do
1 oznaczają
wyższy
poziom analizowanej
pozostałych).
Na podstawie
obliczonych
wartości
miernika syntetycznego, dokonano
Wartości
miernika
syntetycznego
WSSF
JST zawarte są w przedziale 0–1 (wartości
hierarchizacji badanych gmin, porządkując je w kolejności od najwyższej do najniżbliższe 1 oznaczają
analizowanej
cechy
danej
jednostki
w obiekstosunku do
szej wartości wyższy
wskaźnika,poziom
co odpowiada
odpowiednio
ocenie
finansowej
badanych
tów. Następnie
wykorzystując
szacowane wartości
wartości odchylenia
utworzopozostałych).
Na podstawie
obliczonych
miernikastandardowego,
syntetycznego,
dokonano
no klasy przedziałowe, w których umieszczono przyporządkowane wartości wskaźnika
hierarchizacji
badanych
gmin, porządkując
je wz perspektywy
kolejności właściwej
od najwyższej
do danajniższej
WSSFJST
z poszczególnej
jednostki. Istotny
interpretacji
nych jest dobór optymalnej liczby klas. W badaniu skorzystano z podziału gmin na trzy
klasy (Ossowska, 2012, s. 8):
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–– I klasa – wysoki poziom: qi > (qśr + 0,5sq),
–– II klasa – średni poziom: (qśr – 0,5sq) ≤ qi ≤ (qśr + 0,5sq),
–– III klasa – niski poziom: qi < (qśr – 0,5sq),
gdzie: qi – wartość miernika syntetycznego, qśr – wartość oczekiwana miernika syntetycznego, sq – odchylenie standardowe miernika syntetycznego.
Do oceny sytuacji finansowej badanych jednostek terytorialnych, jak i do konstrukcji
miary syntetycznej WSSFJST wykorzystano następujące zmienne diagnostyczne (średnie wartości z lat 2012–2017):
–– x1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%) (stymulanta) – ukazuje
jaką część dochodów ogółem stanowiły dochody własne,
–– x2 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (w %) (stymulanta) – ukazuje
możliwości zaciągania nowych zobowiązań w odniesieniu do osiąganych dochodów,
–– x3 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %) (stymulanta) – ukazuje jaką część wydatków ogółem stanowiły wydatki majątkowe,
–– x4 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca (zł) (stymulanta) – ukazuje jaka wielkość
nadwyżki operacyjnej (potencjał do spłaty zobowiązań i finansowania wydatków inwestycyjnych) przypadała na jednego mieszkańca,
–– x5 – zobowiązania ogółem na mieszkańca (zł) (destymulanta) – ukazuje jaka wielkość zobowiązań ogółem przypadała na jednego mieszkańca,
–– x6 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem (w %) (destymulanta) – ukazuje jaką część dochodów ogółem stanowiły zobowiązania ogółem,
–– x7: – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia (w %) (destymulanta) –
ukazuje jaką cześć dochodów własnych stanowiły koszty obsługi zadłużenia,
–– x8 – dochody podatkowe per capita (zł) (stymulanta) – ukazuje jaka wielkość dochodów podatkowych przypadała na jednego mieszkańca.
Dobór zmiennych diagnostycznych dokonano z uwzględnieniem przesłanek merytorycznych, jak i statystycznych (v > 10%). Włączenie powyższych zmiennych do modelu uzasadnia fakt, że Ministerstwo Finansów wykorzystuje je do analiz stanu finansów JST (Główny Urząd Statystyczny, 2018). Warto też zaznaczyć, jak istotny jest zastosowany w analizie miernik dochodów podatkowych stosowany przez Ministerstwo Finansów w celu obliczenia rocznych kwot subwencji ogółem Powszechnie utożsamiany
jest jako wymierny wskaźnik bogactwa danej gminy (Puls Biznesu, 2017; Kicka, 2017).
Zastosowano także wybrane testy statystyczne m. in. współczynnika korelacji Pearsona (Gravetter, Wallnau, 2008), test niezależności chi-kwadrat (Blalock, 1977), współczynnik zbieżności Czuprowa (Mynarski, 2000).

2. Wybrane charakterystyki poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego
gmin nadmorskich w Polsce
Wiele uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych nadmorskich gmin w Polsce względnie często determinuje ich typowo turystyczny charakter. Na podstawie m.in. koncep-
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cji miasta jako maszyny rozrywki (Clark, 2003, s. 14) przyjmuje się, że specjalizacja turystyczna powinna wpłynąć na wzrost określonych JST z powodu rosnącego znaczenia turystyki i rekreacji, które stają się jednym z najistotniejszych czynników wzrostu
(Derek, Kowalczyk, Swianiewicz, 2005). Warto jednak zaznaczyć, że bezpośrednie graniczenie z Morzem Bałtyckim nie w przypadku każdej gminy umożliwia przekształcenie jej ogólnego charakteru w specjalizację turystyczną. Może to wynikać z wielu powodów, na przykład z ukształtowania terenu (wysokie klify lub szerokie plaże), czy długości granicy JST z linią brzegową. Względnie często występuje sytuacja, w której rozwinięta gmina miejska skupia ruch turystyczny, przez co sąsiednie gminy wiejskie tracą na
znaczeniu. Wpływają na to inne czynniki, m.in. infrastruktura turystyczna czy techniczna, które w miastach są bardziej rozwinięte1. Pomimo bezpośredniego kontaktu z Bałtykiem, nadmorskie gminy w Polsce wykazują zróżnicowanie pod względem pełnionej
funkcji (por. tab. 1). Zróżnicowanie nadmorskich obszarów wiejskich widoczne jest również w ich dostępności przestrzennej, która jest bardzo wysoka w takich gminach jak:
Puck, Kosakowo, Władysławowo (obszar skupiony wokół Trójmiasta), wysoka w gminach: Sztutowo, Krokowa i Międzyzdroje, podczas gdy dominująca część pasa nadmorskiego od gminy Krokowa (Trójmiasto) do gminy Międzyzdroje (Szczecin) charakteryzowała się przeciętną (Choczewo, Ustka, Trzebiatów, Ustronie Morskie, Kołobrzeg) lub
bardzo niską dostępnością przestrzenną (Wolin, Będzino, Mielno, Darłowo, Postomino)
(Stanny, Rosner, Komorowski, 2018). Ocenia się, że im dalej oddalone są JST od większych miast i im mniejszy jest zasięg oddziaływania ośrodków miejskich, tym dostępność przestrzenna danej gminy jest bardziej ograniczona.
Gminy nadmorskie, w odniesieniu do pozostałych, cechują się względnie silnie rozwiniętym sektorem turystycznym i relatywnie wysokim poziomem przedsiębiorczości, co
wskazuje na potencjalną przewagę jednostek nadmorskich w stopniu ogólnego rozwoju. Wpływ rozwoju przedsiębiorczości związanego ze świadczeniem usług turystycznych
i wspierających na rozwój społeczno-ekonomiczny danego obszaru jest zgodny z dotychczasowymi badaniami (Kędziorek, Różycka, 2016) i dowodzi, że turystyka jest kluczową determinantą rozwoju określonego obszaru (Szpilko, Gierałtowska, Golubiewska, 2013, s. 102).
Poszukując potwierdzenia o relatywnie wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorczości w nadmorskich gminach, posłużono się analizą IRWiR PAN dotyczącą klasyfikacji
obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu dezagraryzacji gospodarki lokalnej. W jej świetle żadna jednostka nadmorska nie została sklasyfikowana w klasie piątej o bardzo niskim poziomie dezagraryzacji ani czwartej klasie (niski poziom). Z kolei
w klasie pierwszej, cechującej się najwyższym poziomie dezagraryzacji, znalazło się aż
9 gmin (m.in. Mielno, Ustronie Morskie, Dziwnów, Rewal, Władysławowo i Międzyzdroje) (Stanny, Rosner, Komorowski, 2018). W świetle powyższego ocenia się, że nadmorskie obszary wiejskie są rozwiniętymi gospodarkami pozarolniczymi, a nadmor1

Na przykład gm. miejska Kołobrzeg – gm. wiejska Kołobrzeg, gm. miejska Ustka – gm. wiejska Ustka.
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skie samorządy prowadzą skuteczną politykę odchodzenia od nierentownego rolnictwa,
kreując rozwój w kierunku wielofunkcyjności. Mimo że badane nadmorskie gminy JST
nie były gminami o dominacji funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej, to wśród nich
występowały gminy z relatywnie wysokim udziałem użytków rolnych w powierzchni:
Będzino (81,2%), Stegna (71,5%) oraz Darłowo (71,3%).
Charakterystykę gmin nadmorskich rozszerzono o inne charakterystyki społeczno-ekonomiczne (por. tab. 1). Analizując dane dla gmin, poszukiwano pewnych prawidłowości. Za pomocą testu niezależności chi-kwadrat stwierdzono występowanie istotnej
statystycznie zależności pomiędzy typem gminy według Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich a poziomem jej dezagraryzacji2. Zależność ukazuje, że wraz z silniejszym
przekształceniem gminnej gospodarki z dominacją rolnictwa w gospodarkę wielofunkcyjną wzrastał też poziom zurbanizowania jednostki3. Jest to zgodne z teorią ekonomii. Ponadto zaobserwowano, że gminy o największej liczbie przedsiębiorców na 1000
osób oraz największej liczbie udzielonych noclegów ogółem charakteryzowały się wysokim poziomem dezagraryzacji oraz należały do najlepiej rozwiniętych gmin według
typologii MROW. Można zatem przyjąć, że w silniej zurbanizowanych JST o lepiej rozwiniętej gospodarce występował wyższy poziom przedsiębiorczości i bardziej rozwinięty sektor turystyki. Potwierdza to opinię IRWiR PAN, jakoby jedną z szans dla zacofanych obszarów z dominacją rozdrobnionego rolnictwa było przekształcanie lokalnych
gospodarek w typ wielofunkcyjny, charakteryzujący się równowagą sektorów (Czudec,
2009; Zając, 2016).
Jednym z efektów odchodzenia gmin od nierentownego rolnictwa jest rozwój przedsiębiorczości, który w opinii wielu autorów jest silnym czynnikiem ogólnego rozwoju
społeczno-ekonomicznego obszaru, na którym występuje (Zioło, 2015, s. 11–23; Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, 2015, s. 24–36; Zioło, 2006, s. 10–17). Potwierdza to
także oszacowany współczynnik korelacji liniowej Pearsona (por. tab. 2) dla przyjętych
dla gmin nadmorskich charakterystyk. Okazuje się, że im większa była liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób, tym większy udział w danej gminie stanowiły grunty
zabudowane i zurbanizowane oraz względnie proporcjonalnie wzrastała gęstość zaludnienia. Stwierdzono także, że wraz ze wzrostem poziomu przedsiębiorczości zwiększało
się saldo migracji, co może dowodzić, że wysoki poziom przedsiębiorczości jest związany z wysokim poziomem zurbanizowania i w konsekwencji z wyższym poziomem gęstości zaludnienia. Dodatnia relacja poziomu przedsiębiorczości z saldem migracji ukazuje ponadto prawidłowość napływu ludności (oraz większej liczby urodzeń) do obszarów o większym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, w którym przedsiębiorczość jest silniej rozwinięta. Wyższa aktywność gospodarcza sprzyja migracjom w celach zarobkowych, czy migracji stałych.
Dodatni związek występuje także pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a liczbą
udzielonych noclegów. Przyjmując, że liczba podmiotów gospodarczych jest determi2
3

χ2 = 10,9 ≥ χ20,05; 4 = 9,5.
Siła zależności wyrażona wartością współczynnika Czuprowa Txy = 52%.
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nantą (X) liczby udzielonych noclegów (Y), wykorzystano podstawową metodę zbadania zależności między zmiennymi, którą jest metoda regresji liniowej (Yan, Gang Su,
2009). Stwierdzono, że liczba podmiotów gospodarczych wpływała istotnie statystycznie
na liczbę udzielonych noclegów4. Dokonano również odwrotnej analizy regresji, w której zmienna objaśniającą była liczba udzielonych noclegów (X), a zmienną objaśnianą
liczba podmiotów gospodarczych. Okazało się, że liczba udzielonych noclegów miała
istotny statystycznie wpływ na liczbę podmiotów gospodarczych5. Dowodzi to istnieniu
obustronnej zależności, w której poziom rozwoju przedsiębiorczości wpływa na rozwój
turystyki, która to również wpływa na wzrost poziomu przedsiębiorczości.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki nadmorskich gmin w Polsce
Cecha
Gmina (*)

Typ
gminy

Poziom
dezagr.

wg
MROW

wg
MROW

Użytki
rolne

Stopień
Grunty
urbanizacji leśne

Gęstość
zaludnienia
na 1 km

% powierzchni w 2017

Saldo
migracji na
1000 osób

Podmioty
gosp. na
1000 osób

Udzielone
noclegi
ogółem

średnia z lat 2012–2017

Międzyzdroje (m-w)

typ 7

1

3,0

0,03

43,7

57

1,2

272

Wolin (m-w)

typ 2

2

41,3

0,03

22,9

38

–1,4

112

564 823
34 720

Dziwnów (m-w)

typ 7

1

15,0

0,12

25,9

107

–2,0

212

714 262

Rewal (w)

typ 7

1

34,4

0,17

30,8

95

9,7

353

824 154

Trzebiatów (m-w)

typ 5

2

43,5

0,06

14,5

73

–3,1

109

278 423

Kołobrzeg (w)

typ 5

3

69,0

0,07

12,7

73

13,1

170

385 214

Ustronie
Morskie (w)

typ 7

1

57,0

0,08

29,4

64

1,0

271

393 883

Będzino (w)

typ 2

3

81,2

0,04

11,5

52

1,6

88

5 680

Mielno (m-w)

typ 7

1

36,2

0,10

10,8

81

4,7

297

855 650

Darłowo (w)

typ 2

2

71,3

0,04

23,5

30

1,4

83

419 631

Postomino (w)

typ 2

2

16,4

0,04

21,8

31

–2,8

82

331 137

Ustka (w)

typ 5

3

50,8

0,05

30,9

38

6,3

105

320 711

Smołdzino (w)

typ 2

3

29,5

0,02

25,9

13

–2,7

73

4 119

Choczewo (w)

typ 2

2

49,1

0,03

44,7

31

–5,2

75

15 321

Krokowa (w)

typ 5

2

54,0

0,05

33,6

51

–0,8

84

49 638

Władysławowo
(m-w)

typ 2

1

53,1

0,19

19,7

394

–1,5

231

579 523

Puck (w)

typ 5

1

62,0

0,05

31,3

107

9,1

70

19 514

Kosakowo (w)

typ 7

1

55,0

0,15

16,7

250

35,2

131

9 713

Stegna (w)

typ 5

2

71,5

0,05

10,7

58

0,8

58

214 207

Sztutowo (w)

typ 5

1

33,0

0,03

16,6

33

–0,5

33

68 758

46,3

0,07

23,9

84

3,2

85

304 454

Średnia

–

Typ gminy – typ gminy wg MROW, Poziom dezagr. – stopień dezagraryzacji w gminie (klasa) wg MROW, Stopień
urbanizacji – grunty zabudowane i zurbanizowane.
*(m-w) – gmina miejsko-wiejska, (w) – gmina wiejska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl/BDL (11.12.2018).

4
5

Poziom istotności α = 0,05; wartość prawdopodobieństwa-p (x) = 0,04; FR>Fα,k,n-k-1; R2 = 0,47.
Poziom istotności α = 0,05; wartość prawdopodobieństwa-p (x) = 0,03; FR>Fα,k,n-k-1; R2 = 0,47.
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Przyjmując, że liczba udzielonych noclegów stanowi miarę rozwoju turystyki na danym obszarze, zweryfikowano, że im bardziej rozwinięty był sektor turystyczny w gminie, tym mniejszy był udział użytków rolnych, a większy poziom zurbanizowania, gęstość zaludnienia i liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób. Można zatem uznać,
że w przypadku badanych gmin turystyka była istotną determinantą ich rozwoju.
Tabela 2. Związki korelacyjne występujące pomiędzy wybranymi charakterystykami nadmorskich
gmin (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)
Zmienna
Udział użytków
rolnych
w powierzchni
Udział gruntów
zurbanizowanych
i zabudowanych
w powierzchni

Udział użytków
rolnych
w powierzchni

Udział gruntów
zurbanizowanych
i zabudowanych
w powierzchni

Gęstość
zaludnienia na
1km2

Saldo migracji
na 1000 osób

Podmioty
gospodarcze na
1000 osób

Udzielone
noclegi ogółem

1

–0,01

1

Gęstość
zaludnienia
na 1km2

0,11

0,82

1

Saldo migracji
na 1000 osób

0,25

0,44

0,38

1

Podmioty
gospodarcze
na 1000 osób

–0,33

0,65

0,32

0,15

1

Udzielone noclegi
ogółem

–0,38

0,56

0,22

–0,05

0,84

1

Źródło: opracowanie własne.

3. Sytuacja finansowa obszarów wiejskich w Polsce w latach 2012–2017
ze szczególnym uwzględnieniem nadmorskich gmin
Analiza sytuacji finansowej obszarów wiejskich w Polsce w latach 2012–2017 wskazuje, że
we wszystkich gminach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był malejący.
Średni udział dochodów był wyższy w nadmorskich gminach niż w pozostałych średnio
o 21 p.p. (rys. 1), co może wynikać z tego, że samorządy nadmorskie były bardziej niezależne finansowo od środków centralnych, a tym samym utrzymywały większą stabilność
finansową. Przyczyny zjawiska mogą być dwie. Pierwsza dotyczy pomniejszania się dochodów własnych, w których największe znaczenie ma grupa dochodów podatkowych
(stanowią ok. 50% dochodów własnych). Wyniki badań innych autorów ukazują jednak
sytuację zupełnie odwrotną (Marczakowska-Proczka, 2015; Kotlińska, 2009). Zdecydowanie bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem malejącego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wydaje się coraz lepsze wykorzystywanie przez samorządy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Swianiewicz, Łukomska, 2015).
Względnie silnie zwiększający się udział funduszy unijnych w dochodach gmin powo-
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dował proporcjonalne zmniejszanie się udziału dochodów własnych obszarów wiejskich
w dochodach ogółem.
Wśród wszystkich wskaźników sytuacji finansowej jednymi z najważniejszych są te
związane z nadwyżką operacyjną, stanowiąca w opinii wielu autorów, najbardziej syntetyczną miarę do oceny sytuacji finansowej JST (Swianiewicz, 2007). Średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w przypadku wszystkich gmin wynosił 9%, jednak w gminach nadmorskich relatywnie często się zmieniał (rys. 2).
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ogółem w dochodach ogółem (rys. 6).
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nia bez proporcjonalnego zwiększania ryzyka z tym związanego.

ne tym, że nadmorskie JST przeznaczały relatywnie większe środki na
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4. Ocena sytuacji finansowej gmin nadmorskich – miara syntetyczna.
Efekt hierarchizacji i klasyfikacji gmin nadmorskich
Wykorzystując oszacowaną wartość miernika syntetycznego WSSFJST, określono sytuację finansową nadmorskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce w latach 2012–
2017. Efekty hierarchizacji i klasyfikacji gmin nadmorskich w trzech klasach o wysokiej,
średniej i niskiej ocenie sytuacji finansowej przedstawiono w tabeli 3. Zgodnie z oczekiwaniami najlepszą sytuacją finansową charakteryzowały się gminy najbardziej zurbanizowane, o najwyższym poziomie przedsiębiorczości oraz cechujące się najsilniej rozwiniętym sektorem turystyki. Co istotne, stwierdzono dwa wyjątki – gminą o najlepszej
sytuacji finansowej była gmina Kosakowo, która nie jest jednostką turystyczną (por. tab.
1), a gminą o najgorszej sytuacji finansowej była turystyczna gmina Rewal.
Tabela 3. Hierarchizacja i klasyfikacja gmin nadmorskich ze względu na poziom sytuacji finansowej
Hierarchia gmin wg
WSSFJST

Nazwa gminy

Relatywna wartość WSSFJST w odniesieniu do
średniego WSSFJST (%)

1

Kosakowo

2

Kołobrzeg

205,6

3

Postomino

154,7

4

Mielno

151,8

5

Ustka

127,8

6

Ustronie Morskie

126,4

7

Darłowo

118,1

8

Dziwnów

114,8

Klasa i średnia wartość
WSSFJST w klasie

207,5

9

Międzyzdroje

103,5

10

Władysławowo

98,4

11

Krokowa

97,7
90,2

12

Sztutowo

13

Puck

78,1

14

Stegna

73,4

15

Wolin

56,1

16

Trzebiatów

55,9

17

Choczewo

54,9

18

Będzino

52,9

19

Smołdzino

32,3

20

Rewal

Klasa I – 0,82

Klasa II – 0,48

Klasa III – 0,20

0

Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystując wartości miernika syntetycznego WSSFJST, porównano nadmorskie
gminy do pozostałych obszarów wiejskich w Polsce (rys. 9a i b) i stwierdzono, że gminy nadmorskie m.in. poprzez rozbudowaną gospodarkę turystyczną cechują się większymi dochodami własnymi oraz dochodami podatkowymi na osobę. Przekłada się to
bezpośrednio na wydatki majątkowe, które z kolei przyczynią się do wzrostu dochodów
w przyszłości (Klonowska-Matynia, Sobko, 2018).
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Średnie wartości znormalizowane w poszczególnych klasach.

Rysunek 9a i 9b. Zróżnicowanie sytuacji finansowej (wg klas): a) nadmorskich obszarów wiejskich w Polsce b) nadmorskich obszarów Polsce w odniesieniu do pozostałych obszarów wiejskich w kraju
Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dwóch cech (zobowiązań ogółem na mieszkańca oraz udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem) nadmorskie JST wypadły
gorzej niż obszary wiejskie pozbawione dostępu do morza. Biorąc pod uwagę, że w tym
samym czasie gminy nadmorskie uzyskiwały wyższe dochody (w tym większe udziały
dochodów własnych w dochodach ogółem oraz większe dochody podatkowe) i wypracowywały większe nadwyżki operacyjne, można założyć, iż gminy te mogły być bardziej
zadłużone od pozostałych bez proporcjonalnego zwiększenia ryzyka utraty płynności,
a ostatecznie niewypłacalności. Wskazuje to zatem na istnienie związku pomiędzy lokalizacją gminy a jej sytuacją finansową, gdyż jednostki sąsiadujące z morzem charakteryzowały się lepszą sytuacją finansową niż gminy bez dostępu do Bałtyku. Za pomocą
analizy regresji stwierdzono, że istniała zależność pomiędzy sytuacją finansową nadmorskich gmin a poziomem zurbanizowania, liczbą udzielonych noclegów oraz poziomem
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rozwoju przedsiębiorczości na obszarze jednostki6. Oznacza to, że im gmina cechowała się bardziej rozbudowanym sektorem turystycznym i silniej rozwiniętą przedsiębiorczością, tym jej sytuacja finansowa był lepsza.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoliła na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie oceny sytuacji finansowej gmin (obszarów wiejskich) w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem gmin nadmorskich.
W świetle wyników badań obszary wiejskie w Polsce cechują się zróżnicowaniem pod
względem sytuacji finansowej. Gminy nadmorskie charakteryzowały się przeciętnie lepszą sytuacją finansową niż pozostałe gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Nadmorskie władze samorządowe miały możliwość wypracowania zdecydowanie większych nadwyżek
operacyjnych i zwiększania wydatków majątkowych. Realizacja kosztownych inwestycji
wymagała częściowego ich finansowania kapitałem obcym, co powodowało wzrost zadłużenia. Należy jednak zaznaczyć, że gminy nadmorskie, dzięki uzyskiwanym względnie wysokim dochodom, mogły odważniej podejmować decyzje o zwiększaniu zadłużenia niż gminy bez dostępu do morza (bez proporcjonalnego zwiększenia ryzyka z tym
związanego), gdyż mogły w krótkim czasie generować nadwyżki operacyjne (tzw. poduszki finansowe).
Czynnik lokalizacji w istotny sposób wpływał na sytuację finansową gmin, a turystyka okazała się być istotną determinantą rozwoju nadmorskich JST. Władze nadmorskich gmin, przekształcając swoje gospodarki z nierentownego rozdrobnionego rolnictwa w kierunku równowagi sektorów, wykorzystując walory turystyczne (lokalizacyjne),
spowodowały odczuwalny rozwój społeczno-ekonomiczny JST. Obserwowany wzrost
przedsiębiorczości, a tym samym powiększająca się baza noclegowa wpłynęły na rosnącą liczbę turystów, co wymagało dalszego zwiększania zakresu usług, czyli dalszego rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystycznych walorach lokalnej gospodarki.
Interesującym przypadkiem okazała się gmina Kosakowo, charakteryzująca się najlepszą sytuacją finansową z jednostek nadmorskich, a jej sukces nie wynikał z rozbudowanego sektora turystycznego. Zaobserwowano także jednostki niedysponujące czynnikami pozwalającymi na zapewnienie odpowiednich warunków rozwojowych (np. gmina Będzino, Smołdzino czy Choczewo). Gminy te nie dysponowały wystarczającymi
środkami umożliwiającymi realizowanie oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji,
zwiększały zadłużenie, co w konsekwencji powodowało pogarszanie sytuacji finansowej. Szczególny przypadek gminy nadmorskiej stanowi gmina Rewal, o ponadprzeciętnym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Uzyskiwane w poprzednich latach
relatywnie wysokie dochody spowodowały zbyt duży optymizm budżetowy lokalnych
władz. Realizowane inwestycje (głównie w infrastrukturę techniczną, społeczną i tury6

Poziom istotności α = 0,05.
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styczną) doprowadziły dlatego do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia oraz kosztów
jego obsługi, a gmina stanęła na krawędzi niewypłacalności i utraty płynności.
Przeprowadzone badania mają charakter aplikacyjny i mogą zostać wykorzystane
m.in. przez samorządy do podejmowania optymalnych decyzji dotyczących kierunku
rozwoju gmin. Wyniki mogą posłużyć nie tylko do kształtowania najbliższej perspektywy JST w przyszłorocznych budżetach, ale także do opracowywania wieloletnich planów finansowych, inwestycyjnych, czy też działań związanych z najważniejszymi aspektami działalności samorządu.
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FINANCIAL SITUATION OF THE SEASIDE MUNICIPALITY
IN POLAND
Keywords: municipality, financial situation, rural areas
Summary
The article is of theoretical and empirical nature. Its main purpose was to attempt to assess
the financial situation of rural and urban-rural communes in Poland, with particular emphasis on coastal communes. The study used taxonomic methods of hierarchisation (model-free) and classification of multi-feature facilities, as a result of which each municipality
was assigned a synthetic indicator of financial situation (WSSFJST). It was assumed that the
location, and thus the tourist character of the commune, affects its financial situation. In addition, a relationship was established between the level of entrepreneurship and its financial
situation.The results of analyzes indicate spatial diversity of municipalities in terms of financial situation. They positively verify the impact of the location on the situation of local finances. Seaside communes were characterized by a better financial situation than other rural areas. Tourist councils are characterized by a high level of entrepreneurship and a higher
than average level of socio-economic development. The analysis was carried out at the NUTS
5 level, the time span covered the years 2012-2017, and the source of data was the Ministry
of Finance and BDL GUS.
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Streszczenie
Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister właściwy do spraw transportu. Ustawowo określono zakres zadań drogowych,
które mogą być dofinansowane z jego zasobów (zadania gminne, powiatowe i mostowe)
albo w pełni finansowane (zadania obronne). Źródła przychodów funduszu są zróżnicowane pod względem formy prawnej i obejmują obowiązkowe wpłaty (dokonywane przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe oraz spółki Skarbu Państwa), dotacje z budżetu państwa oraz inne
przychody (darowizny, zapisy, wpływy z przekazanych skarbowych papierów wartościowych,
bezzwrotne środki zagraniczne). O wsparcie finansowe z tego funduszu mogą ubiegać się
jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza gminy i powiaty. Stosowana jest konkursowa
ocena wniosków złożonych o dofinansowanie. Przeprowadzając analizę i ocenę obowiązującego ustawodawstwa, dorobku doktryny oraz judykatury, wykazano, że została zastosowana koncepcja normatywna umożliwiająca zwiększenie nakładów na lokalną infrastrukturę
drogową. Efektami docelowymi funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych powinny
być stopniowe wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia
mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarach województw. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną oraz uzupełniająco metodę empiryczno-analityczną i porównawczą.
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Wprowadzenie
Fundusz Dróg Samorządowych (dalej FDS. ) utworzono 1 stycznia 2019 roku jako państwowy fundusz celowy wyposażony w źródła przychodów, z których mają być finansowane ustawowo określone zadania na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.). Projektodawca, uzasadniając potrzebę utworzenia tego funduszu, wskazał na niezadowalający stan dróg powiatowych i gminnych. Uznał, że stanowi to istotną barierę rozwoju, obniża aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. Projektodawca wskazał ponadto na
utrudnienia w dostępie do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, komunikacji między tymi ośrodkami a ich otoczeniem. W efekcie taki stan przyczynia się do pogłębienia
terytorialnego zróżnicowania aktywności gospodarczej (Sejm, 2018b).
Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kontynuację, ale według odmiennych zasad,
realizowanych od 2009 roku specjalnych programów finansowego wspierania budowy
i remontów dróg lokalnych. Zasady te były związane z dokonaną nowelizacją art. 42 ust.
2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej u.d.j.s.t.). Dodając w tym przepisie pkt 5b, ustanowiono prawne podstawy do udzielania j.s.t. z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ustawa, 2008). Uznano wówczas, że poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, powinna być jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Kraju
2007–2015. Ostatecznie przygotowano i zrealizowano trzy programy wieloletnie, które nazwano „Narodowymi Programami Przebudowy Dróg Lokalnych” (odpowiednio
w latach 2008–2011, 2012–2015 oraz 2016–2019). Przekazywane j.s.t. dotacje celowe miały umożliwiać wykonywanie prac na drogach lokalnych, przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia atrakcyjności gospodarczej
terenów, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg
wojewódzkich i krajowych. W rezultacie zakładano zwiększenie dostępności lokalnych
ośrodków gospodarczych (Sejm, 2008).
W pierwszym programie wieloletnim, realizowanym w latach 2008–2011, z budżetu
państwa przekazano 3 mld zł w formie dotacji celowych (Rada Ministrów, 2008), a j.s.t.
wniosły wkład własny także o takiej wartości. W drugim programie wieloletnim, realizowanym w latach 2012–2015, przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 3,2 mld zł
(Rada Ministrów, 2011). W trzecim programie wieloletnim, który zamierzano realizować w latach 2016–2019, łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa wynosiła 4
mld zł (Rada Ministrów, 2015). Ostatni z wyżej wymienionych programów zakończono
już w 2018 roku uchylając przepis art. 42 ust. 2 pkt 5b u.d.j.s.t., co było związane z przyjęciem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej FDS).
Celem opracowania jest analiza i ocena rozwiązań zastosowanych w FDS umożliwiająca wykazanie, że pomimo licznych podobieństw do realizowanych w latach ubiegłych
programów wieloletnich w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg lokal-
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nych, normatywna koncepcja nowego funduszu celowego charakteryzuje się szczególnymi cechami. Poddano weryfikacji hipotezę, zgodnie z którą podobne lub nawet tożsame efekty w odniesieniu do lokalnej infrastruktury drogowej mogą być osiągane przy
zastosowaniu różnych narzędzi oraz instrumentów finansowo-prawnych.
W opracowaniu, jako podstawową, zastosowano metodę dogmatyczno-prawną oraz
uzupełniająco metodę empiryczno-analityczną i porównawczą (w szczególności do prezentacji nakładów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na drogach
lokalnych w ramach już zrealizowanych programów wieloletnich oraz wstępnie przyjętych założeń dotyczących finansowania takich zadań w pierwszym roku funkcjonowania FDS).

1. Podmiotowy zakres udzielanego wsparcia z Funduszu Dróg
Samorządowych
Z kompleksowej analizy treści przepisów FDS wynika, że beneficjentami pomocy finansowej udzielanej z tego funduszu mogą być tylko j.s.t. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 24
lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa status taki przysługuje tylko gminie, powiatowi oraz województwu. Należy
podkreślić, że w FDS nie zamieszczono przepisu, który byłby odpowiednikiem art. 4 ust.
2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej u.f.p.) stanowiącym, że
przepisy tej ustawy dotyczące j.s.t. stosuje się odpowiednio do związków metropolitalnych oraz związków gmin i powiatów. Reguła zamieszczona w ustawie o finansach publicznych nie ma charakteru uniwersalnego, a więc nie znajduje zastosowania do sytuacji unormowanych w odrębnych ustawach, w szczególności ustawach odnoszących się
do różnych aspektów gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi.
Związki jednostek samorządu terytorialnego (związki międzygminne, związki powiatów oraz związki powiatowo-gminne) są odrębnymi, od tworzących je j.s.t., podmiotami prawa. Odrębności tej nie eliminują liczne więzi finansowe kształtujące się między
związkami i ich członkami. Mimo że związki są tworzone przez j.s.t., to nie mają prawnego statusu j.s.t. Stanowią odrębną kategorię jednostek organizacyjnych z osobowością
prawną (NSA, II FSK 1585/08). Podobnie związek metropolitalny, utworzony na podstawie ustawy z 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim,
jest odrębną od gmin osobą prawną – stanowi zrzeszenie gmin województwa śląskiego,
charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, zamieszkałym przez co najmniej 2 mln mieszkańców. W skład tego związku metropolitalnego wchodzi również miasto na prawach powiatu – Katowice. Odrębność prawną związków j.s.t. oraz związku metropolitalnego potwierdzono m.in. w art. 9
pkt 2 oraz 2a u.f.p., wyliczając te związki oraz jednostki j.s.t. (Ofiarska, 2016). Konkludując, beneficjentem finansowego wsparcia z FDS nie może być związek j.s.t. lub związek metropolitalny, mimo że związki takie są jednostkami organizacyjnymi sektora fi-
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nansów publicznych. Nawet w przypadku realizacji określonych zadań drogowych, wyżej wymieniony związek nie może uzyskać pomocy finansowej z FDS.
Badając przedmiotowy zakres zadań drogowych, które mogą być realizowane z udziałem środków pochodzących z FDS, można stwierdzić, że nie wszystkie kategorie j.s.t.
w jednakowym zakresie uprawniono do korzystania z zasobów tego funduszu. Preferowane są gminy oraz powiaty, które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w zakresie realizacji wszystkich rodzajów zadań drogowych wymienionych w FDS (tzn. zadań gminnych, powiatowych, mostowych oraz obronnych). Województwa mogą starać się o takie środki finansowe tylko w przypadku realizacji zadań mostowych oraz obronnych.
Na podstawie art. 4 ust. 7 FDS wyłączono dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach
powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W ten sposób część
j.s.t. wyeliminowano z programu finansowania drogowych zadań inwestycyjnych z FDS.
Ograniczenie to uzasadniono potrzebą preferowania inwestycji drogowych w powiatach i gminach, które z zasady są uboższymi j.s.t. niż miasta na prawach powiatu (Sejm,
2018b).

2. Przedmiotowy zakres wsparcia z zasobów Funduszu Dróg
Samorządowych
Ustalenie przedmiotowego zakresu FDS możliwe jest dzięki analizie dwóch ustawowo
wyznaczonych obszarów, tzn. kategorii zadań publicznych przypisanych tej jednostce
organizacyjnej sektora finansów publicznych oraz rodzajów prac możliwych do wykonania w ramach tych zadań. Wyżej wskazane obszary zostały szczegółowo uregulowane przez ustawodawcę.
Katalog zadań, których realizacja może być wspierana z zasobów finansowych FDS,
określono w art. 4 FDS. Istota tego funduszu została wyrażona nie tylko w jego nazwie,
ale również w katalogu jego ustawowo zdefiniowanych zadań, które ogólnie można określić zadaniami na drogach publicznych. Zastosowano w tym zakresie tradycyjną metodę regulacji prawnej polegającą na wyodrębnieniu zasobu pieniężnego, przybierającego
formę prawną państwowego funduszu celowego, przeznaczonego na zadania określone
przez ustawodawcę. Cechą charakterystyczna takiej konstrukcji prawnej jest występowanie silnej więzi między przychodami funduszu a jego wydatkami. Jednym z ważnych
motywów tworzenia takich funduszy jest zamiar zapewnienia stabilności i ciągłości finansowania określonych zadań, zwłaszcza wieloletnich zadań inwestycyjnych (Szołno-Koguc, 2007, s. 72).
Z zasobów finansowych FDS można wspierać wykonywanie drogowych zadań gminnych oraz powiatowych, a także zadań mostowych i zadań obronnych. Odmienny jest zakres prac realizowanych w ramach poszczególnych kategorii zadań drogowych. Gminne
oraz powiatowe zadania drogowe mogą obejmować budowę, przebudowę lub remont takich dróg. Zakres prac w ramach zadań mostowych obejmuje tylko budowę (wyłączono
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przebudowę oraz remont) mostów, ale mogą one być zlokalizowane nie tylko w ciągach
dróg gminnych i powiatowych, lecz także w ciągach dróg wojewódzkich. W ramach zadań mostowych można ponadto dofinansować budowę, przebudowę lub remont dojazdu do mostu, którym jest droga publiczna lub jej odcinek łączący most z najbliższą drogą publiczną. Zadania obronne mogą polegać na budowie, przebudowie lub remoncie
dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym.
Katalog wyżej wymienionych zadań drogowych uzupełnia przebudowa dróg wewnętrznych. Przebudowa drogi wewnętrznej może być dofinansowana z FDS wyłącznie
wtedy, gdy po jej ukończeniu droga wewnętrzna zostanie zaliczona do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym w ustawie z 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (dalej u.d.p.). Nie jest dopuszczalne wydatkowanie środków z FDS na budowę (w tym odbudowę lub rozbudowę) albo remont drogi wewnętrznej, nawet wtedy, gdy
po zakończeniu prac byłoby planowane jej zaliczenie do określonej kategorii dróg publicznych. Według art. 8 ust. 1 u.d.p. drogami wewnętrznymi są: drogi, drogi rowerowe,
parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Drogą wewnętrzną może być jedynie wydzielony liniami granicznymi grunt (WSA, II SA/Po 866/16), ponieważ ustawa o drogach publicznych nie wprowadza szczególnego trybu ustanawiania
dróg wewnętrznych (WSA, II SA/Sz 905/12). W piśmiennictwie wyrażono pogląd odmienny uznając, że skoro ustawodawca do „drogi wewnętrznej” nie stosuje pojęcia „pas
drogowy”, to taką drogą jest tylko budowla, a nie pas gruntu wyznaczony przez granice
geodezyjne (Świderski, 2013, s. 23).
Kategorie poszczególnych dróg oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie tymi
drogami określa ustawa o drogach publicznych. Można stwierdzić, że według przepisów
tej ustawy drogi obronne mają szczególny status prawny, a więc analogiczny status prawny należy przypisać drogowym zadaniom obronnym. Zgodnie z art. 4 pkt 11b u.d.p. drogą o znaczeniu obronnym jest droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie
pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych. Na
podstawie art. 4a ust. 2 u.d.p. minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej określił w zarządzeniu wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinki. Zarządzenie to nie podlega jednak ogłoszeniu z uwagi na funkcje
spełniane przez drogi obronne.
Na podstawie art. 4 ust. 3 FDS możliwe jest, w ramach realizacji zadania drogowego,
dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa rodzaje ograniczeń. Pierwsze polega na powiązaniu robót budowlanych na skrzyżowaniu z robotami na określonej drodze samorządowej. Prace na skrzyżowaniu nie mogą być dofinansowane z FDS
wtedy, gdy stanowią roboty odrębne zadanie (np. w aspektach przedmiotowym, podmiotowym lub czasowym). Drugie ograniczenie sprowadza się do tego, że nie dopusz-
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czono możliwości dofinansowania robót budowlanych na skrzyżowaniu łączącym drogę samorządową z drogą niepubliczną.
Z przepisów FDS odesłano do ustawy o drogach publicznych w zakresie definiowania poszczególnych prac budowlanych, które związane są z zadaniami drogowymi. Według art. 4 pkt 17 u.d.p. „budowa drogi” polega na wykonywaniu połączenia drogowego
między określonymi miejscami lub miejscowościami, przy czym budową drogi jest jej
odbudowa i rozbudowa. Inny zakres prac jest charakterystyczny dla „przebudowy drogi”, ponieważ w myśl art. 4 pkt 18 u.d.p., ponieważ ich efektem powinno być podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających
zmiany granic pasa drogowego. Według art. 4 pkt 19 u.d.p. remontem drogi jest wykonywanie robót przywracających jej pierwotny stan, także z wykorzystaniem wyrobów
budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Remontem nie są natomiast pace
polegające na konserwacji drogi (WSA, II SA/Bd 94/18).
Z przywołanych wyżej definicji pojęć „budowa”, „przebudowa” oraz „remont”, wynika, że w ich zakresach nie mieszczą się roboty budowlane polegające na montażu oraz
rozbiórce, a więc nie mogą one być finansowane z zasobów FDS. Celem rozbiórki jest
likwidacja skutków procesu budowy, tzn. obiektu wykonanego w określonym miejscu
(WSA, II SA/Gl 803/12). Montaż polega na dostarczeniu urządzeń w częściach, które dopiero na obiekcie są montowane w jedną całość (WSA, II SA/Kr 1554/09). Rozumiany
jest jako szczególny rodzaj robót budowlanych polegających na wytworzeniu od podstaw
obiektu z gotowych, połączonych (montowanych) w jedną funkcjonalną całość elementów (WSA, II SA/Kr 912/07). Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 4 i 6 FDS z FDS nie można
pokrywać kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe ani kosztów przygotowania inwestycji w ramach zadania mostowego.

3. Limity dofinansowania zadań drogowych
W art. 4 ust. 1 FDS użyto ogólnego zwrotu „fundusz gromadzi środki finansowe na zadania”. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zadania drogowe mogą być w identycznym zakresie wspierane z zasobów tego funduszu. W innych przepisach tej ustawy, w tym w art.
7 FDS, stosowane są określenia „finansowanie” oraz „dofinansowanie” zadania drogowego. Wyłącznie zadania obronne są finansowane, a więc w pełni pokrywane ze środków
FDS, zaś pozostałe zadania (gminne, powiatowe i mostowe) mogą być tylko dofinansowane ze środków tego funduszu, tzn. koszty ich realizacji są pokrywane w odpowiedniej
części, natomiast określona j.s.t. obowiązana jest zgromadzić odpowiedni wkład własny.
Limity dofinansowania gminnych oraz powiatowych zadań drogowych ustalono
w art. 14 oraz art. 16 FDS. Konkretne zadanie może być dofinansowane do wysokości
80% kosztów jego realizacji, przy czym decyzja o ostatecznej kwocie dofinansowania
podejmowana jest przy zastosowaniu mechanizmu uregulowanego w art. 14 ust. 2 FDS.
Oznacza to, że wysokość dofinansowania ustala się uwzględniając dochody własne danej j.s.t., pomniejszone o jej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część rów-
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noważącą subwencji ogólnej i powiększone o przysługujące tej jednostce część wyrównawczą oraz część równoważącą subwencji. Ustalona w ten sposób kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł w odniesieniu do konkretnego zadania gminnego
lub powiatowego. Limity dofinansowania, określone w art. 14 FDS, powinny być odnoszone odrębnie do każdego zadania drogowego, nawet gdy określona j.s.t. realizuje na
swoim obszarze jednocześnie więcej niż jedno zadanie.
Należy podkreślić, że limity dofinansowania są odnoszone do kosztów realizacji zadania drogowego, a nie do poszczególnych lat budżetowych, w których takie zadanie
jest wykonywane. Przy realizacji zadania wieloletniego wyżej wskazane limity nie mogą
być przekroczone, jeżeli środki pieniężne będą przekazywane w transzach w kolejnych
latach. Przyjęcie takich regulacji umożliwia udzielenie dofinansowania w maksymalnej
wysokości, jak również w każdej mniejszej kwocie. Poszczególne j.s.t. konkurują, w ramach obowiązującej procedury, o dofinansowanie podobnych lub takich samych projektów. Mogą otrzymać identyczne lub różne dofinansowanie. Posługując się określeniem
„dofinansowanie” oraz dodatkowo wskazując tylko maksymalny poziom dofinansowania, ustawodawca świadomie upoważnia dysponenta środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowania do względnie swobodnego decydowania o ostatecznej wysokości środków przekazywanych na realizację poszczególnych przedsięwzięć.
W przypadku dofinansowania zadań wieloletnich ze środków FDS należy stosować
uregulowania zawarte w art. 15 FDS. Przepis ten stanowi, że suma wydatków tego funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych,
których przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, nie może przekraczać
75% przychodów funduszu w danym roku kalendarzowym, pochodzących z corocznych
obowiązkowych wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł. W ten sposób zabezpieczono możliwość dofinansowania również drogowych zadań jednorocznych, charakteryzujących się mniejszymi kosztami realizacji w porównaniu do zadań wieloletnich.
W art. 16 FDS ustalono, że j.s.t. może otrzymać ze środków FDS dofinansowanie zadania mostowego w wysokości 80% kosztów realizacji tego zadania. Oznacza to, że kwota dofinansowania zadania mostowego będzie w każdym przypadku pozostawała w takiej samej relacji do całkowitego kosztu jego realizacji, tzn. na poziomie 80% kosztorysu. Jest to merytoryczna różnica w porównaniu z limitem ustalonym w art. 14 ust. 1
FDS, w którym 80% kosztów realizacji drogowego zadania gminnego lub powiatowego
wyznacza maksymalny poziom dofinansowania, ale zastosowany w tym przepisie przyimek „do” dopuszcza także możliwość niższego dofinansowania (Dubisz, 2003, s. 622).
Wprowadzenie ustawowej gwarancji dofinansowania zadania mostowego na poziomie 80% można ocenić pozytywnie, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty
zadań mostowych. Powinno to motywować j.s.t. do podejmowania się realizacji tych
istotnych, z punktu widzenia państwa inwestycji. Z ustaleń kontrolnych Najwyższej Izby
Kontroli wynika, że drogowe obiekty inżynierskie, a przede wszystkim obiekty mostowe
i przepusty, stanowią newralgiczne punkty sieci dróg publicznych, niejednokrotnie de-
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cydujące o jej przydatności eksploatacyjnej. Z tego względu stan techniczny konstrukcji
mostowych jest jednym z zasadniczych elementów warunkujących możliwość korzystania z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem (NIK, 2016, s. 6, 14–15).
Ustawodawca nie limituje natomiast wysokości finansowego wsparcia zadań obronnych. Zgodnie z art. 18 u.FDS finansowanie tych zadań z FDS obejmuje wszystkie koszty ich realizacji. Nie tylko finansowanie wszystkich kosztów realizacji zadań obronnych
świadczy o specjalnym traktowaniu tych zadań przez ustawodawcę. Źródłem finansowania zadań obronnych jest dotacja celowa z budżetu państwa z części budżetowej, którą dysponuje Minister Obrony Narodowej, przekazywana na rachunek FDS. W każdym
roku budżetowym dotacja powinna wynosić 500 mln zł. Z tego źródła nie mogą być dofinansowane inne zadania drogowe (gminne, powiatowe lub mostowe).

4. Źródła przychodów Funduszu Dróg Samorządowych
W art. 5 FDS wymieniono źródła przychodów FDS. Przepis ten jest rozwinięciem uniwersalnej, ale jednak zbyt ogólnej, formuły zawartej w art. 29 ust. 2 u.f.p. wskazującej
na pochodzenie przychodów państwowego funduszu celowego ze środków publicznych.
Dopiero w ustawie tworzącej taki fundusz określa się źródła, rodzaje i formy takich przychodów. Wyliczenie źródeł przychodów omawianego funduszu nie jest wyczerpujące,
ponieważ ostatnie pozycje tego ustawowego katalogu to „wpływy z innych środków publicznych” oraz „wpływy z innych tytułów”. W tym ostatnim przypadku powinny to być
również środki publiczne zgodnie z ogólną regułą przyjętą w art. 29 ust. 2 u.f.p.
Katalog źródeł przychodów FDS jest zróżnicowany wewnętrznie pod względem form
prawnych. Zamieszczono w nim wpłaty, dotacje, odsetki, środki ze źródeł zagranicznych,
darowizny, zapisy oraz inne wpływy. Według kryterium stabilności i częstotliwości przychodów można w tym katalogu wyróżnić wpływy ustawowo gwarantowane. Status ten
można przypisać następującym źródłom przychodów:
–– obowiązkowym wpłatom dokonywanym w każdym roku przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota rocznej wpłaty powinna wynosić nie mniej niż 1,4 mld zł),
–– wpłatom dokonywanym przez Dyrekcję Generalną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna,
–– wpłatom dokonywanym przez spółki Skarbu Państwa w wysokości 7,5% ich zysku
po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
–– dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie.
W odniesieniu do pozostałych źródeł przychodów FDS nie wprowadzono gwarancji
ich stabilności, a więc będą one miały charakter uzupełniający. Status ten można przyporządkować dobrowolnym wpłatom, darowiznom i zapisom na rzecz omawianego fun-
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duszu. Podobnie uzupełniające znaczenie mają przychody ze źródeł kapitałowych (odsetki od wolnych środków funduszu przekazanych w zarządzanie oraz wpływy ze skarbowych papierów wartościowych) oraz ze źródeł publicznoprawnych (dotacje celowe
z budżetu państwa z części budżetowej dysponowanej przez ministra właściwego do
spraw transportu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, inne środki publiczne).
Rozstrzygnięcia ustawodawcy w zakresie niektórych źródeł przychodów FDS mogą
budzić uzasadnione wątpliwości. Problem ten w szczególności należy odnieść do obowiązkowych wpłat dokonywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest państwową osobą prawną zaliczoną do sektora finansów publicznych. Podmiot ten realizuje ważne zadania publiczne w sferze ochrony środowiska
(NSA, II OSK 1465/15). W wyniku dokonywania wpłat na rzecz FDS dochodzi nie tylko zmiany przeznaczenia części środków publicznych, ale przede wszystkim ogranicza
możliwości realizacji zadań publicznych w sferze ochrony środowiska, w tym z udziałem środków europejskich (Jaworowicz-Rudolf, 2009, s. 143).
Obciążenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązkową
wpłatą na rzecz omawianego funduszu, ustalaną w relacji do przychodów ze sprzedaży
drewna, spowoduje ograniczenie wydatków Lasów Państwowych w innych obszarach,
np. zmniejszą się dochody Funduszu Leśnego, który zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach zasilany jest odpisem od wartości sprzedaży drewna, który zalicza się w koszty działalności nadleśnictw. Ponadto uchylono art. 58a ustawy o lasach i w ten sposób zwolniono Lasy Państwowe z obowiązku przekazywania do
budżetu państwa równowartości 2% przychodów ze sprzedaży drewna. Szacuje się, że
wywoła to w każdym roku zmniejszenie wpływów budżetowych o 155 mln zł, a 10 lat
od momentu wejścia w życie FDS wpływy budżetu państwa zmniejszą się o 1,5 mld zł
(Sejm, 2018a).
Podobne skutki wynikają z obciążenia spółek Skarbu Państwa na rzecz FDS. Obowiązkowa wpłata z zysku, dokonywana przez spółkę Skarbu Państwa, zbliżona jest konstrukcyjnie do instytucji podatku dochodowego (Grzegorczyk, Walasek-Walczak, 2012,
s. 74). Wprowadzenie tej nowej daniny od zysku spółek Skarbu Państwa prowadzi de
facto do ograniczenia ich wydatków w innych obszarach, w szczególności zmniejsza ich
możliwości reinwestowania części zysku we własny rozwój. W „Ocenie Skutków Regulacji”, dołączonej do uzasadnienia projektu FDS, oszacowano łączną kwotę wpłat pochodzących od spółek Skarbu Państwa na poziomie około 130 mln zł rocznie.

6. Wybrane aspekty proceduralne związane z udzielaniem wsparcia
finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych
Wprowadzono postępowanie konkursowe, którego celem jest wybranie optymalnych
przedsięwzięć drogowych zasługujących na finansowe wsparcie z FDS. Zgodnie z art.
21 FDS nabór wniosków na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, przynaj-
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mniej raz w roku kalendarzowym, ogłasza i przeprowadza wojewoda dla j.s.t. znajdujących się na terenie danego województwa. Nabór jest ogłaszany 14 dni od dnia otrzymania
przez wojewodę informacji od dysponenta funduszu o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dane województwo. Informacja jest przekazywana w okresie od
1 lipca do 15 lipca roku kalendarzowego. Kolejny nabór wniosków może być przeprowadzony, gdy po poprzednim naborze pozostały środki. Ogłoszenie o naborze wniosków
jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego wojewodę.
Wnioski spełniające warunki formalne są oceniane przez komisję powołaną przez wojewodę. W skład komisji wchodzą – dwie osoby wyznaczone przez wojewodę oraz po
jednym przedstawicielu właściwych miejscowo dla danego województwa organów Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, policji i nadzoru budowlanego. W art.
24 FDS określono następujące kryteria, według których powinny być oceniane wnioski
o dofinansowanie: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych
i gminnych; zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.
Na podstawie tej oceny komisja ustala listę zadań, w podziale na zadania gminne
oraz powiatowe, rekomendowane do dofinansowania ze środków FDS. Lista jest złożona
z części podstawowej (obejmuje zadania przeznaczone do dofinansowania) oraz z części rezerwowej (obejmuje zadania, na które nie ma już środków w danym roku). Cztery
miesięce od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw transportu listę rekomendowanych do dofinansowania zadań w celu analizy jej
prawidłowości. Po dokonaniu analizy minister przedstawia listy zadań Prezesowi Rady
Ministrów, który może dokonać zmian i wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania w celu poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, wyrównywania szans rozwojowych regionów i budowania spójności terytorialnej kraju lub
zgodności z programami realizowanymi przez Radę Ministrów. Ostateczną listę zadań
zatwierdza Prezes Rady Ministrów. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia listy ostatecznej w danym województwie wojewoda doręcza dysponentowi funduszu przewidywany harmonogram przekazywania środków w układzie miesięcznym.
Dysponentem FDS jest minister właściwy do spraw transportu, który zgodnie z art. 10
FDS przekazuje wojewodzie środki funduszu na dofinansowanie zadań powiatowych
i zadań gminnych oraz zadań mostowych w danym województwie. Przekazane środki gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie funduszu. Warunki dofinansowania
zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych w danym województwie są określane
w porozumieniu zawieranym między wojewodą oraz dysponentem funduszu. Stosowanie takich porozumień jest uzasadnione względami ekonomiki postępowania związanego z rozdysponowywaniem środków funduszu. W każdym roku będzie zawieranych
wiele umów o dofinansowanie zadań drogowych wykonywanych przez j.s.t. Wojewodowie nie przejmują kompetencji do dysponowania środkami funduszu, a minister wła-
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ściwy do spraw transportu nie jest zwolniony z odpowiedzialności za prawidłowy sposób finansowania realizacji zadań drogowych. Jest jedynie zwolniony z bieżącego wykonywania zadań, ale odpowiada za wybór przyjmującego zadanie oraz za kontrolę prawidłowości realizacji zadania (Człowiekowska, 2015, s. 54–55).
Zgodnie z art. 11 FDS wojewoda dokonuje wypłat środków przekazanych na subkonto funduszu na rzecz j.s.t. realizującej zadanie gminne, powiatowe albo mostowe w terminach wynikających z umowy zawartej między wojewodą a tą jednostką. Uprawnienia
wojewodów do dokonywania wypłat środków z FDS są efektem dekoncentracji (rozproszenia) kompetencji przysługującej ministrowi właściwemu do spraw transportu, który
pozostaje jedynym formalnym dysponentem środków tego funduszu, ale jego kompetencja w zakresie dokonywania wypłat została przeniesiona na wiele organów tego samego stopnia (Ura, Ura, 2010, s. 35). Dekoncentracji kompetencji w tym przypadku nie
dokonał dysponent FDS, lecz ustawodawca. W tym przypadku dekoncentracja de facto
nie polega na wykonywaniu kompetencji, ale na technicznym podziale czynności między większą liczbę organów (Zimmermann, 2005, s. 163), tzn. wojewodów.
Odrębny nabór przeprowadza się w celu dofinansowania zadań mostowych. Naboru
wniosków dokonuje minister właściwy do spraw transportu. Dofinansowanie ze środków FDS może być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji na podstawie programu uchwalonego
przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W przypadku przyznania przez ministra właściwego do spraw transportu dofinansowania na zadanie mostowe, wojewoda zawiera umowę z wnioskodawcą.
Od dnia 1 stycznia do 31 stycznia każdego roku, Minister Obrony Narodowej wskazuje Prezesowi Rady Ministrów zadania obronne rekomendowane do sfinansowania ze
środków FDS. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zadania obronne do sfinansowania
albo odmawia ich zatwierdzania. Minister Obrony Narodowej informuje ministra właściwego do spraw transportu w terminie do 31 marca każdego roku o rozstrzygnięciu,
w którym Prezes Rady Ministrów wskazał zadania obronne do sfinansowania. Minister
właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą j.s.t. umowę o udzielenie finansowania zadania obronnego zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Podsumowanie
Fundusz Dróg Samorządowych formalnie jest państwowym funduszem celowym, ale
ustawodawca przyjął rozwiązania w zakresie gromadzenia jego zasobów finansowych
i dysponowania nimi, co uzasadnia twierdzenie o zastosowaniu w tym przypadku oryginalnej koncepcji normatywnej. Oryginalność tej koncepcji zawarta jest zarówno w regulacjach materialnoprawnych, jak i proceduralnych.
Najistotniejsze rozwiązania materialnoprawne wskazują na wewnętrznie zróżnicowany przedmiot działalności omawianego funduszu. Drogowe zadania gminne i powiato-
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we mogą być tylko częściowo wspierane z zasobów funduszu, a kwota dofinansowania
jest ograniczono do 80% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, przy czym nie może
być wyższa od 30 mln zł. Przyznana w tych warunkach kwota dofinansowania kształtuje po stronie beneficjenta obowiązek zgromadzenia wkładu własnego w odpowiedniej
wysokości. W przypadku zadań mostowych ustawodawca gwarantuje dofinansowanie
każdego przedsięwzięcia w jednakowej relacji, tj. 80% wartości kosztorysowej. Zadania
obronne, ze względu na ich szczególne znaczenie z punktu widzenia obronności państwa, są finansowane w pełnej wartości kosztorysowej. Ponadto, w ramach zasobów finansowych FDS, jedno ze źródeł jego przychodów powiązano wyłącznie z jedną kategorią zadań drogowych. Szczególne rozwiązanie normatywne dotyczy zadań obronnych,
które są finansowane z dotacji celowych przekazywanych do funduszu przez Ministra
Obrony Narodowej.
Oryginalne unormowania dotyczą również niektórych źródeł przychodów FDS. Polegają one na zmianie dotychczasowego przeznaczenia środków finansowych znajdujących się już w zasobach sektora finansów publicznych. W szczególności powyższa uwaga
odnoszona jest to do wpłat dokonywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministra Obrony Narodowej oraz dotacji celowej z budżetu państwa przekazywanej przez
ministra właściwego do spraw transportu.
Unormowania dotyczące zasad kształtowania niektórych przychodów FDS skutkują ograniczeniem albo dotychczasowych wpływów budżetowych, albo istotnym zmniejszeniem możliwości finansowania innych zadań publicznych istotnych dla państwa. Zarzut ten można odnieść do wpłat dokonywanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, spółki Skarbu Państwa z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotne jest to, że sam projektodawca dostrzegał ten problem, szacując jego skutki finansowe
w oficjalnym dokumencie – „Ocena skutków regulacji”, który załączył do uzasadnienia
projektu ustawy.
W obszarze regulacji proceduralnych również można wskazać na unormowania, które
wyróżniają zastosowaną w FDS koncepcję normatywną w porównaniu do innych utworzonych w Polsce państwowych funduszy celowych. Formalnie jedynym dysponentem
tego funduszu jest minister właściwy do spraw transportu, ale ustawodawca upoważnił
inne organy administracji publicznej do realizacji ustawowo wyznaczonych zadań ściśle związanych z funkcjonowaniem FDS. Wojewodowie wykonują zadania o charakterze techniczno-organizacyjnym, które nie uszczuplają zakresu samodzielności ministra
w dysponowaniu środkami funduszu. Odmienna jest natomiast rola Ministra Obrony
Narodowej, ministra właściwego do spraw budżetu (tj. Ministra Finansów) oraz Prezesa Rady Ministrów, których kompetencje wkraczają w sferę uprawnień dysponenta tego
funduszu ograniczając jego samodzielność. W szczególności problem ten dotyczy obowiązku uzyskania zgody Ministra Finansów na rozporządzanie skarbowymi papierami
wartościowymi przekazanymi funduszowi oraz uzgadniania z tym ministrem projektu
rocznego planu finansowego funduszu, zatwierdzania oraz zmian listy dofinansowywa-
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nych zadań gminnych i powiatowych przez Prezesa Rady Ministrów, wskazywania przez
Ministra Obrony Narodowej zadań obronnych do wykonania i ich zatwierdzania przez
Prezesa Rady Ministrów.
W opracowaniu osiągnięto założone cele i pozytywnie zweryfikowano przyjętą hipotezę, wykazując że kontynuowana jest idea wspierania rozwoju lokalnej infrastruktury
drogowej, zapoczątkowana w 2008 roku specjalnymi programami wieloletnimi, w których wykorzystywano formę prawną dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa.
Od 2019 roku zmieniono w tym zakresie instrumenty prawne. Wykorzystując formę
państwowego funduszu celowego odstąpiono jednocześnie od stosowania budżetowych
dotacji celowych na rzecz tzw. dofinansowań z zasobów FDS. Rezygnując wprost w art.
19 FDS z prawnej formy dotacji, odstąpiono od stosowania rygorystycznych zasad kontroli i rozliczania dofinansowań udzielanych z zasobów tego funduszu, które są charakterystyczne dla dotacji celowych. Analiza i ocena przepisów ustawy uzasadnia twierdzenie
o zastosowaniu oryginalnej koncepcji normatywnej w konstrukcji prawnej FDS. Weryfikacja jej skutków ekonomicznych będzie natomiast możliwa dopiero po upływie kilku
lat funkcjonowania tego funduszu, a zwłaszcza po porównaniu efektów w postaci zbudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dróg lokalnych z rezultatami, które
uzyskano w wyniku realizacji programów wieloletnich w ubiegłych latach.
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NORMATIVE CONCEPT OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
ROADS FUND
Keywords: self-government roads, state special-purpose fund, co-financing of road
projects, public funds.
Summary
The Local Self-Government Roads Fund is a state special purpose fund administered by the
minister competent for transport. The scope of road tasks that may be co-financed from its
resources (municipal, district and bridge tasks) or fully financed (defensive tasks) has been
determined by law. The fund’s sources of income vary in terms of its legal form and include
obligatory payments (made by the National Fund for Environmental Protection and Water
Management, State Forestry Enterprise State Forests and companies of the State Treasury),
state budget subsidies and other revenues (donations, endowments, income from transferred
treasury securities, non-returnable foreign funds). The local self-government units, especially communes and districts, may apply for financial support from this fund. The applications
submitted for co-financing are evaluated in the contest. Conducting the analysis and evaluation of the existing legislation, the achievements of doctrine and judicature, it has been
shown that a normative concept has been used, that allows to increase the expenditure on
local road infrastructure. The target effects of the functioning of the Local Self-Government
Roads Fund should be: gradual equalization of the socio-economic potential, improvement
of the quality of life of the inhabitants and ensuring territorial cohesion in the voivodeships.
The dogmatic and law method and additionally the empirical-analytical and comparative
methods were used in the thesis.
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Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jako dochód gmin.
Analiza jednego przypadku
Słowa kluczowe: gmina, opłata lokalna, system gospodarowania odpadami
Streszczenie
Opracowanie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od 1 lipca 2013 roku pobiera gmina w zamian za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie. Celem opracowana jest ocena funkcjonowania, obowiązującego
od 1 lipca 2013 roku, systemu gospodarki odpadami w gminie Borek Wielkopolski z punktu
widzenia funkcji pełnionych przez tę opłatę oraz bilansowania się systemu gospodarki odpadami. Badaniem objęto lata 2013–2018. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa i aktów prawnych oraz metodę opisową (przedstawiono opis przypadku). Najważniejsze wnioski wypływające z przeprowadzonego badania są następujące – opłata za zagospodarowanie
odpadów komunalnych jest daniną publiczną o charakterze ekwiwalentnym, pełni funkcję
fiskalną, z tym że dochody z tego tytułu mają celowe przeznaczenie. Z dochodów tych gmina
pokrywa koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata
pełni też funkcję interwencyjną, stymulującą prośrodowiskowe zachowania właścicieli nieruchomości oraz ewidencyjno-kontrolną. Zbilansowanie dochodów z opłaty z finansowanymi z niej wydatkami jest trudne.
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Wprowadzenie
Do końca czerwca 2013 roku koszty gospodarki odpadami, tzn. zbierania, wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów ponosili mieszkańcy poszczególnych gmin, którzy musieli mieć podpisane umowy z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się tą gospodarką. Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za odpady i ich zagospodarowanie przejęły gminy, które dodatkowo ustalają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
Celem opracowana jest ocena funkcjonowania obowiązującego od 1 lipca 2013 roku
systemu gospodarki odpadami w gminie Borek Wielkopolski, z punktu widzenia funkcji
pełnionych przez tę opłatę oraz bilansowania się tego systemu, tzn. pokrywania kosztów
związanych z gromadzeniem, wywozem, składowaniem i utylizacją śmieci dochodami
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Badaniem objęto lata 2013–2018, zastosowano metodę analizy piśmiennictwa i aktów prawnych oraz metodę opisową (przedstawiono opis przypadku).
Opracowanie skonstruowano następująco – po wprowadzeniu podjęto rozważania
na temat funkcji pełnionych przez opłaty lokalne (gminne), następnie scharakteryzowano zasady ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W punkcie trzecim omówiono wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokość pochodzących z tego tytułu dochodów gminy oraz wysokość wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami. W zakończeniu odniesiono się do
celu opracowania.

1. Pojęcie i funkcje opłat lokalnych (gminnych)
Opłata lokalna (gminna) może być różnie rozumiana. Zdaniem C. Kosikowskiego i J. Salachny (2012, s. 279) o opłacie lokalnej (gminnej) w znacznym stopniu decydują organy samorządu gminnego. Władztwo tych organów może polegać na możliwości decydowania o stawce opłaty, zwolnieniach przedmiotowych oraz trybie i warunkach płatności, w tym o wzorach składanych deklaracji czy informacji. Definicja ta jest zbyt wąska, jej przyjęcie oznaczałoby pozostawienie poza zakresem omawianego pojęcia opłaty
skarbowej, w odniesieniu do której władztwo organów gminy ogranicza się w zasadzie
do przejmowania wpływów. W opracowaniu pod pojęciem opłaty lokalnej (gminnej)
rozumiemy świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, jednostronnym, przymusowym, bezzwrotnym oraz odpłatnym (ekwiwalentnym), które jest lub może być pobierane przez jednostki samorządu gminnego, niezależnie od tego jaki wiąże się z nim zakres władztwa organów samorządowych.
Opłaty lokalne są pobierane w związku ze świadczeniem wzajemnym, polegającym
na dokonaniu czynności urzędowej lub w związku z usługami świadczonymi przez samorządowe jednostki organizacyjne lub samorządowe osoby prawne (Gliniecka, 2007,
s. 12). Powstanie obowiązku wniesienia opłaty wiąże się z zaistnieniem konkretnego stanu faktycznego, zdarzenia prawnego określonego w ustawie lub w uchwale. Obowiązek
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opłaty zapłaty powstaje bez względu na to, czy podmioty, na których on ciąży, same żądały podjęcia określonych czynności przez organy gminy, czy też do korzystania z nich
zostały prawnie zobowiązane (Gliniecka, 2001, s. 61), tak jak w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami.
Kontrowersyjną sprawą jest konstrukcja opłat, w szczególności zasady określania wysokości ich stawek. Nie wnikając szczegółowo w tę problematykę należy stwierdzić, że
wysokość opłaty nie zawsze w pełni odzwierciedla koszt usługi świadczonej przez podmiot publiczny (lub na jego zlecenie przez podmiot prywatny). Mogą wystąpić przypadki, kiedy opłata jest ekwiwalentem tych kosztów (wtedy w zasadzie powinniśmy mówić
o cenie). Niekiedy wysokość opłaty ustalana jest poniżej kosztów poniesionych przez
świadczącego usługę (Dzwonkowski, 2012, s. 7). Tak będzie np. wtedy, gdy opłata pobierana jest w danym roku w stałej wysokości, niezależnie od zmian kosztów świadczenia usługi.
Opłaty lokalne pełnią kilka funkcji. Spełniają one – a przynajmniej powinny pełnić –
funkcję fiskalną (zwaną też dochodową), „bez której danina publiczna istnieć nie może”
(Adam, Mazurkiewicz, 1985, s. 469). Przypisuje się im także funkcje pozafiskalne, których celem jest oddziaływanie na sytuację lub zachowanie podmiotu zobowiązanego
do wniesienia opłaty. Funkcje te są traktowane jako wtórne, gdyż opłata realizuje głównie cel fiskalny (Gliniecka, 2001, s. 64). Wśród funkcji pozafiskalnych wymienić należy
funkcję: redystrybucyjną (regulacyjną), interwencyjną (w tym prohibicyjną), kompensacyjną oraz ewidencyjno-kontrolną (Kańduła, 2008, s. 36).
Funkcja redystrybucyjna wyraża się w kształtowaniu zasobów pieniężnych podmiotów obciążonych opłatą. Przejmowanie przez organy gminy środków pieniężnych za pośrednictwem opłaty zmniejsza zasób tych środków w posiadaniu podmiotów prywatnych i ogranicza ich popyt na dobra i usługi. Zakres tej redystrybucji ograniczony jest
tylko do podmiotów, na których ciąży obowiązek zapłaty omawianych danin, więc funkcję tę uznaje się za drugorzędną (Gliniecka, 2001, s. 64).
Opłaty mają też znaczenie interwencyjne i prohibicyjne. Za pomocą opłat władze
publiczne mogą zachęcać podmioty zobowiązane do określonego zachowania zbieżnego ze swoim oczekiwaniem (oddziaływanie pozytywne) oraz skłaniać (zmuszać) do pożądanego zachowania. Pozytywny wpływ opłat jest przejawem funkcji interwencyjnej
(lub stymulacyjnej), której celem jest pobudzające oddziaływanie na zachowania podmiotów. Taką funkcję mogą pełnić np. opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. W drugim przypadku mamy do czynienia z tzw. negatywnym oddziaływaniem opłat (funkcja prohibicyjna), czego celem może być – uzasadnione interesem
publicznym – ograniczenie przez wysokość opłaty dostępu do określonych świadczeń
(usług) lub korzyści związanych z opłatą (Adam, Mazurkiewicz, 1985, s. 470). W przypadku opłat związanych z czynnościami administracyjnymi, funkcja ta polega na przeciwdziałaniu absorbowaniu organów publicznych zbędną lub nadmiernie obciążającą
czynnością (Gliniecka, 2007, s. 75).
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Niektóre opłaty (związane z eksploatacją środowiska) pełnią też funkcję kompensacyjną, która może być rozumiana jako naprawianie szkód i pokrycie strat poniesionych
przez poszkodowanego (całe społeczeństwo). W szerszym znaczeniu funkcja ta oznacza, że opłata jest zryczałtowanym wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem dla społeczeństwa z tytułu zanieczyszczania środowiska lub korzystania z zasobów naturalnych
(Gliniecka, 2007, s. 76).
Opłaty pełnią też funkcję ewidencyjno-kontrolną. Poprzez ustanowienie obowiązku
składania deklaracji lub ewidencjonowanie dokonywanych wpłat podmioty publiczne
uzyskują informację na temat faktycznego przebiegu zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w gospodarce. Poza tym pobór niektórych opłat może się wiązać
z ewidencyjnymi obowiązkami ze strony podmiotów zobowiązanych do ich uiszczania.
Umożliwia to wtedy kontrolę nad działalnością podmiotów prywatnych.
W odniesieniu do opłat lokalnych organy lokalne mają tzw. władztwo prawne, które może polegać na (Borodo, 2004, s. 20–22): stanowieniu przepisów prawnych, w tym
kształtowania niektórych elementów konstrukcji opłat, pobieraniu wymienionych dochodów i wykorzystywaniu ich do finansowania swoich zadań oraz administrowaniu
tymi dochodami, a więc wydawaniu indywidualnych rozstrzygnięć dotyczących m.in.
poboru danin, ich umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty. Przyznanie władztwa
prawnego organom lokalnym zwiększa odpowiedzialność wobec wyborców za prowadzoną gospodarkę, w tym np. za system gospodarowania odpadami oraz ma dodatni
wpływ na efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Władztwo to jest wyrazem ich samodzielności finansowej.

2. Zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
Na gminy nałożono obowiązek pośredniczenia pomiędzy wytwórcami odpadów a podmiotami (tzw. instalacjami), które zajmują się profesjonalnym ich przetwarzaniem. Źródłem finansowania systemu gospodarki odpadami jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1, która jest uregulowana w ustawie z 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1454 z późn. zm.) oraz akty prawa miejscowego.
Opłatą zostali objęci właściciele nieruchomości zamieszkałych, a na podstawie decyzji rady gminy, do jej wnoszenia mogą być też zobowiązani właściciele nieruchomości niezamieszkanych, gdzie powstają odpady komunalne. Wniesienie opłaty powinno
umożliwić mieszkańcom oddawanie nieograniczonej ilości śmieci, niezależnie od ich
rodzaju. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane tylko wtedy, gdy dotyczą odpadów wytwarzanych w sposób nieregularny i sezonowy, np. odpadów zielonych oraz budowlano-remontowych. Wynika to z tego, że w tym przypadku potrzeby mieszkańców mają
raczej charakter indywidualny niż zbiorowy (Albin, 2018, s. 185).
1

W opracowaniu pomijamy opłatę za pozbywanie się nieczystości ciekłych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dochód gmin… | 93

Rada gminy jest zobowiązana do uchwalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która nie może przekroczyć górnej granicy określonej w przepisach prawnych. Rada gminy jest zobowiązana do zastosowania wyższych stawek, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak
niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą dwukrotną wysokość maksymalnej stawki
opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6k ust. 2a i 3).
Aby obliczyć wysokość opłaty, rada gminy musi podjąć decyzję o metodzie jej ustalania (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6j, 6k). W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości
lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Rada gminy może zróżnicować wysokość stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, terenu, z jakiego odbierane są odpady (miejskiego, wiejskiego) oraz od rodzaju zabudowy (np. domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne). Dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na terenie gminy. Odrębne zasady ustalania stawki dotyczą np. obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, domków letniskowych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata
jest iloczynem zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami powstającymi na tej nieruchomości oraz stawki opłaty.
Rada gminy określa stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6k ust. 2). Opłaty powinny być uchwalone na takim poziomie, aby stwarzały
„wyraźne zachęty do minimalizacji produkcji odpadów oraz zbiórki selektywnej” (Lorek, 2015, s. 120).
W konstrukcji opłaty nie przewidziano zwolnień ustawowych. Rada gminy może
jednak, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkanych,
w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub rodziny wielodzietne. Obu grupom podmiotów mogą być też przyznane ulgi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6k ust. 4).
Konieczność zapłaty powstaje: 1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości tej powstały odpady.
Rozpatrywana opłata stanowi dochód gminy (lub związku międzygminnego, jeżeli
wykonuje zadania z zakresu gospodarki odpadami), ale może on być przeznaczony tylko na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6r). Opłata ta jest po-
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noszona za odbiór odpadów komunalnych od ich wytwórców. Właścicieli nieruchomości najczęściej nie interesuje sposób zagospodarowania oddanych przez niego odpadów,
bo w momencie odebrania ich z posesji w pewnym sensie stają się one własnością gminy, która pobiera opłatę. W tym momencie odpowiedzialność za ich dostarczenie do
odpowiedniego punktu ponosi już jednostka samorządu terytorialnego. Jeżeli wykonuje to w sposób niezgodny z przepisami, to ona, a nie wytwórca odpadów komunalnych,
może zostać obciążona sankcjami (Górski, 2013, s. 15). Logiczne wydaje się, że sankcje
te będą pokryte ze środków pieniężnych pochodzących z zebranych opłat, ale tego kierunku wydatków nie wymieniono w przepisach prawnych.
Katalog wydatków, jakie gmina może ponosić w związku z pobraną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określony przepisami prawnymi (ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6r, ust. 2). Podstawowym wydatkiem,
który powinien być pokrywany ze środków właścicieli nieruchomości jest opłacenie
odbioru i transportu, a także zagospodarowania odpadów przez poddanie ich w odpowiedniej instalacji2 unieszkodliwieniu i odzyskowi. Z tych środków finansowane może
być też utworzenie oraz utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy. Z opłaty można też pokrywać koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, związane z jego stroną administracyjną, na przykład: koszty zatrudnienia pracowników, zakupu sprzętu umożliwiającego
wykonywanie zadań (np. sprzętu komputerowego) czy odpowiedniego oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, które będą wykorzystywane do wydruku deklaracji,
decyzji, upomnień czy ostatecznie tytułów wykonawczych. Istota prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zależy jednak od obywateli. To ich poprawne działania, związane przede wszystkim z segregowaniem odpadów komunalnych mają znaczący wpływ na koszty ponoszone przez gminy, w związku z tym gmina może przeznaczyć zgromadzone środki na edukację. Z opłat można też
pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz koszty utrzymania tych pojemników w należytym stanie. Można z nich sfinansować też koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania.
Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami na terenie gminy trudno dokładnie zaplanować i wykonać. Różnica między planem a wykonaniem sięga kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych. Bilansowanie się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ponoszonymi wydatkami jest na tyle istotne, że niewykorzystane
w danym roku budżetowym środki pieniężne nie mogą powiększać nadwyżki budżetowej gminy ani być wykorzystane na cele niezwiązane z omawianym systemem. Środki
2

Instalacja to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii. Jest to więc podmiot, na terenie którego znajdują się różnorodne urządzenia (sieci), np. taśmociągi, prasy przemysłowe, sita obrotowe, maszyn tnące, rozrywarki, służące m.in. do transportu odpadów i ich segregowania, odzyskiwania surowców wtórnych, składowania odpadów,
neutralizowania odpadów toksycznych.
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niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym mogą być przeznaczone na zakup
i ustawienie na nieruchomościach służących do celów publicznych, pojemników (np.
dzwonów) do zbierania odpadów, ich opróżnianie oraz utrzymanie w należytym stanie.
Rada gminy ma kompetencje do stanowienia trybu uiszczania opłaty (w drodze
uchwały). Określa ona termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty, w tym wskazuje
czy jest ona płatna z dołu czy z góry. Rada może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość ich wynagrodzenia.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów oraz do jej korygowania w przypadku zmiany podanych wcześniej informacji i okoliczności. Wzór deklaracji określa rada gminy (bądź
zgromadzenie związku międzygminnego). Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zawierać dane, które umożliwiają prawidłowe naliczenie opłaty, jak również egzekwowanie należności w przypadku niespełniania obowiązku zapłaty (szerzej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 6m).
Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niejasny. Z jednej
strony można uznać, że jest to typowa opłata o charakterze publicznoprawnym zbliżona do podatku, o czym świadczy to, że stosuje się do niej postanowienia Ordynacji podatkowej. Przyjęcie tego stanowiska jest równoznaczne z zaakceptowaniem, że opłata ta
pełni omówione funkcje opłat. Z drugiej strony można przyjąć, że opłata ta jest ceną za
usługę świadczoną przez gminę lub związek międzygminny. Wtedy należałoby zaakceptować, że opłata zbliża się swoim charakterem do cen rynkowych. Z piśmiennictwa wynika jednak, że rozpatrywana opłata ma charakter publicznoprawny (Górski, 2013, s. 54).

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej przeznaczenie
w gminie Borek Wielkopolski
Gmina Borek Wielkopolski jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim. Od Gostynia dzieli ją 18 km
a od Jarocina – 19 km. Gmina zajmuje powierzchnię 12 758 ha a zamieszkuje ją niespełna 8 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa. Na terenie gminy znajduje
się nowe wysypisko odpadów stałych. W całej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Działa jedna oczyszczalnia ścieków w Karolewie oraz mniejsze w Jeżewie,
Zimnowodzie i Wycisłowie3.
Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
czyli od 1 lipca 2013 roku, badana gmina samodzielnie wykonuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozważane jest przystąpienie do związku komunalnego). Od tego dnia gmina musiała zapewnić odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i (ewentualnie) niezamieszkałych. W czerwcu 2013
3

www.borekwlkp.pl (7.07.2019).
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roku rozstrzygnięto przetarg na odbiór i transport odpadów z terenu gminy, do przetargu stanęły cztery podmioty (umowy podpisywane są na rok). Odpady komunalne z terenu gminy odwożone są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
do regionu VI (obecna nazwa to ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu), na terenie której są zagospodarowywane. W gminie znajduje się jeden punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który jest własnością wymienionej spółki.
Odpady można tam oddawać dwa razy w tygodniu. Do tego punktu można też oddawać
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Należy
podkreślić, że gmina nie pobiera z tego tytułu dodatkowych opłat.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Borek Wielkopolski byli zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji do 15 kwietnia 2013
roku. Złożono wówczas łącznie 2351 nowych i zmieniających deklaracji. W październiku
2014 roku zmieniono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, co wiązało się z obowiązkiem ponownego złożenia deklaracji. Wpłynęło wówczas 2350 deklaracji. W 2015
roku złożono 384 deklaracje, w 2016 roku – 405, w 2017 roku – 517, w 2018 roku – 444,
a do 30.04.2019 roku – 241. Na terenie gminy Borek Wielkopolski nie wystawiono jeszcze żadnej decyzji wymiarowej4. Właściciele nieruchomości są na tyle skrupulatni, że
sami zgłaszają się, gdy następuje jakakolwiek zmiana lub składają deklarację po uprzednim otrzymaniu wezwania.
W gminie Borek Wielkopolski wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniono od liczby osób zamieszkujących nieruchomość (uchwała nr
XXVI/146/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z 6.12.2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013, poz. 513).
W tabeli 1 zestawiono wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami. Stawka
opłaty za odpady niesegregowane (zmieszane) jest około dwukrotnie wyższa od stawki
opłaty za odpady segregowane. W rozpatrywanym okresie stawki obu opłat wzrastały
z powodu wzrostu ceny odbioru i transportu odpadów komunalnych.
Tabela 1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Borek Wielkopolski dla nieruchomości zamieszkałych w latach 2013–2019 (w zł)
Wyszczególnienie

1.07.2013–30.09.2014 1.10.2014–31.12.2015 1.01.2016–31.12.2016 1.01.2017–31.08.2019*

Stawka opłaty za odpady
segregowane zł/os./miesiąc

7,50

7,00

8,00

10,00

Stawka opłaty za odpady zmieszane
zł/os./miesiąc

12,00

14,00

15,00

20,00

* – od 1.09.2019 r. stawki wynoszą odpowiednio 15 zł i 30 zł.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych z: bip.borekwlkp.pl.

4

Decyzję wymiarową wystawia się wtedy, gdy właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji w odpowiednim
terminie lub jeżeli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że dane zawarte w deklaracji są niezgodne ze stanem
faktycznym (Górski, 2013, s. 55).
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Stawki opłat za pojemniki w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dla odpadów segregowanych i niesegregowanych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Stawki opłat za pojemniki stojące na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie
gminy Borek Wielkopolski w latach 2013–2019 (w zł)
Wielkość
pojemnika (l)

nieruchomości niezamieszkałe
– odpady niesortowane

nieruchomości niezamieszkałe – odpady sortowane
1.07.2013 – 31.12.2015

1.01.2016 – aktualnie*

1.07.2013 – 31.12.2015

1.01.2016 – aktualnie*

60

17

19

28

32

80

19

22

32

37

120

20

23

33

38

140

21

24

35

40

180

28

32

47

54

240

40

46

66

76

360

60

69

100

115

1100

110

126

183

210

5000

400

460

664

763

7000

550

632

880

1012

10000

700

805

1162

1336

* według stanu na 30.04.2019 r. Od 1.09.2019 r. pobierane są nowe, wyższe stawki opłaty.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych z: bip.borekwlkp.pl.

Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tab. 3)
są uzależnione od wysokości stawek opłaty. Dochody z omawianej opłaty księgowane są
w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody te rosną (poza 2015 r.).
i stanowią ok. 92–97% dochodów ewidencjonowanych w tym dziale i około 3% dochodów gminy ogółem (poza 2013 r., kiedy zaczęto pobierać opłatę).
Tabela 3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Borek Wielkopolski w latach 2013–2018
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

405 411,12

832 844,00

800 378,78

887 611,95

1 065 808,19

1 083 551,26

Udział dochodów z opłaty w dochodach
z działu gospodarka komunalna
i ochrona środowiska (w %)

26,92

97,13

95,66

95,33

91,83

95,08

Udział dochodów z opłaty w dochodach
gminy ogółem (%)

1,54

3,03

2,88

2,87

3,09

3,09

Dochody z opłaty za gospodarowanie
odpadami (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych z: bip.borekwlkp.pl.

Dochody z omawianej opłaty kształtowałyby się inaczej, gdyby właściciele nieruchomości wnosili opłatę regularnie i bez wezwania. W tabeli 4 przedstawiono dane na temat
liczby upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w latach 2013–2018.
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Tabela 4. Liczba upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w gminie Borek Wielkopolski w latach 2013–2018
2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wystawionych upomnień

Rok

192

393

404

390

285

2018
697

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

13

176

135

95

54

256

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim.

Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych rośnie (poza latami 2016–
2017). Różnica pomiędzy wystawionymi upomnieniami a tytułami wykonawczymi jest
dość duża. Może to świadczyć o tym, że właściciel nieruchomości, który otrzymuje upomnienie, w obawie przed dalszymi konsekwencjami finansowymi dokonuje płatności.
Może to także oznaczać, że wielu właścicieli nieruchomości nie dokonuje opłat nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że zapomina o tym obowiązku.
Windykacja opłaty w gminie Borek Wielkopolski polega przede wszystkim na wysyłaniu upomnień, a w przypadku odzewu na nie, wystawianiu tytułów wykonawczych.
W okresie od grudnia 2013 roku do stycznia 2015 roku włącznie, opłatę pobierał poborca. Wtedy tytuły wykonawcze były przekazywane do służby poborcy, który egzekwował
zaległości od właścicieli nieruchomości. Od lutego 2015 roku wszelkie tytuły wykonawcze są wysyłane do urzędów skarbowych właściwych na miejsce zameldowania właścicieli nieruchomości (najczęściej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyniu).
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma celowe przeznaczenie. Do
wydatków gminy Borek Wielkopolski finansowanych środkami z tytułu opłaty zaliczyć
można przede wszystkim wydatki związane z:
–– odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu gminy do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ZGO sp. z o.o. w Jarocinie,
–– zagospodarowaniem odpadów komunalnych dostarczonych z terenu gminy,
–– prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
–– obsługą systemu (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, materiały biurowe,
usługi pocztowe).
Tabela 5. Wydatki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Borek Wielkopolski w latach 2013–2018
Rok
Wydatki finansowane z opłaty za
gospodarowanie odpadami (w zł)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

264 314,06

1 084 012,29

1 141 298,47

979 972,72

958 139,45

943 450,64

Udział wydatków finansowanych
dochodami z opłaty w wydatkach działu
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (w %)

29,55

57,19

56,86

53,51

53,27

45,08

Udział wydatków finansowanych z opłaty
w wydatkach gminy ogółem (%)

1,08

4,13

4,27

3,39

2,77

2,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pobranych z: bip.borekwlkp.pl.
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W tabeli 5 przedstawiono wysokość wydatków finansowanych dochodami z rozpatrywanej opłaty. Wydatki te księgowane są w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w poszczególnych latach stanowiły ponad 50% wydatków w tym dziale (poza
latami 2013 i 2018 i około 3% wydatków gminy ogółem).
Na rysunku 1 przedstawiono wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami oraz wysokość wydatków z niej finansowanych w gminie Borek Wielkopolski w latach 2013–2018. Z danych wynika, że stopień sfinansowania wydatków związanych z gospodarką odpadami dochodami z tytułu rozpatrywanej opłaty był różny. Tylko w trzech latach zgromadzone dochody wyły wyższe niż poniesione wydatki (2013,
2017–2018). Bilansowanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
w danym roku jest trudne. W 2015 roku nadwyżka wydatków nad dochodami wynikała z objęcia przez gminę udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie. Trudności w zbilansowaniu omawianych zjawisk finansowych wynikają z tego, że
po pierwsze, trudno oszacować ilość odpadów, odbieranych od właścicieli nieruchomości. Po drugie, trudno przewidzieć, jaki będzie koszt usługi wywozu odpadów w danym
roku. Po trzecie, gmina może zostać zaskoczona nagłym wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów, który ogłosi Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. Aby zminimalizować ryzyko znacznego wzrostu cen, gmina powinna mieć możliwość wyboru podmiotu, który odbiera od niej odpady.
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Rysunek 1. Dochody i wydatki gminy Borek Wielkopolski w opłacie śmieciowej w latach 2013–
2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3 i 5.
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Podsumowanie
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter jednostronny, ogólny,
przymusowy i odpłatny. Podmioty, które ponoszą tę opłatę nie mają wpływu na to, jaka
będzie jej wysokość (wybierają jedynie między stawką opłaty za odpady segregowane lub
zmieszane) i termin opłacenia. W zamian za wniesienie opłaty właściciel nieruchomości może domagać się odebrania odpadów komunalnych z terenu swojej nieruchomości
lub przyjęcia odpadów w punkcie zbiórki odpadów selektywnych. Szczegółowy sposób
świadczenia tych usług wynika z uchwał właściwej gminy. Rozpatrywana opłata ma charakter publicznoprawny i stanowi dochód gminy, ale dochód ten może być przeznaczony tylko na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Górski, 2013, s. 54). Gmina powinna zgromadzić tyle środków, aby wykonać zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie można tej zasady
odwrócić, tzn. nie można założyć, że gmina wykona tylko tyle zadań ze wskazanego zakresu, ile będzie można sfinansować z zebranych opłat (Albin, 2018, s. 129).
Opłata za gospodarowanie odpadów pełni funkcję fiskalną. Wysokość opłaty za odpady segregowane i zmieszane nie odbiega od stawek pobieranych w innych gminach. Na
przykład w gminach województwa śląskiego opłata wynosi od 6 do 14 zł za osobę miesięcznie w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz od 12 do 21 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Mieszkańcy tych gmin woleliby jednak wpłacić od 5 do 10 zł
za osobę miesięcznie (Lorek, 2015, s. 121).
Dochody z tytułu opłaty mają celowe przeznaczenie, ich zbilansowanie z ponoszonymi wydatkami jest trudne, bo wysokość wydatków kształtuje wiele czynników niezależnych od gminy. Trzeba jednak przyznać, że wynikające z przepisów prawnych kierunki przeznaczenie zgromadzonych dochodów umożliwiają sfinansowanie wydatków nieco wykraczających poza zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Opłata pełni też funkcję interwencyjną, stymulującą prośrodowiskowe zachowania właścicieli nieruchomości. Wynika to z tego, że na mocy przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, rady gmin muszą ustanowić bodźce ekonomiczne w postaci niższych stawek w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Bodźce takie zastosowała też Rada Miejska w Borku Wielkopolskim Stawki opłaty od odpadów niesegregowanych są dwukrotnie wyższe niż odpadów segregowanych. W badanej gminie nie obowiązują ponadto żadne limity ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, nie są też pobierane opłaty za tzw. usługi dodatkowe, np. zbiórkę sprzętu elektrycznego, wywóz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, oraz opon. Odpady te
można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „w ramach”
uiszczanej miesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to zgodne z „filozofią” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem pobieranie jednej opłaty niezależnie od ilości i rodzaju odprowadzanych odpadów „likwiduje
motywację ekonomiczną do nielegalnego pozbywania się odpadów” (Lorek, 2015, s. 123).
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W ten sposób gmina rozwiązała problem dzikich wysypisk i – mamy nadzieję – spalania
odpadów i porzucania ich w niedozwolonych miejscach. W przyszłości można by jeszcze rozważyć ustanowienie ulg w opłacie dla rodzin z kartą dużej rodziny.
Omawianej opłacie można też przypisać pełnienie funkcji ewidencyjno-kontrolnej.
Wynika to z tego, że właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) zobowiązani są do składania do urzędu właściwej gminy deklaracji związanej z odprowadzaną opłatą.
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THE WASTE MANAGEMENT FEE AS A SOURCE
OF MUNICIPALITIES REVENUES. CASE STUDY
Keywords: municipality, local fee, waste management system
Summary
The study concerns a fee for waste management, which has been collected by the commune
since 1 July 2013 in exchange for the collection of municipal waste from property owners located on its territory. The aim of this paper is to evaluate the functioning of the waste management system in Borek Wielkopolski commune from 1 July 2013, from the point of view
of the functions fulfilled by this fee and the balancing of the waste management system. The
period covered by the study is 2013–2018. A literature review was made, and legal acts were
reviewed. Also, a case description was presented. The most important conclusions from the
study are as follows. The fee for the management of municipal waste is a public fee. It fulfills
a fiscal function, however, the incomes from this source are purposeful. The municipality
covers the costs of functioning of the municipal waste management system from these revenues. The fee also plays an intervention function, stimulating the pro-environmental behavior of property owners, as well as control functions. It is difficult to balance revenues from
a fee with expenses financed from them.
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Prawna instytucja budżetu obywatelskiego
w ustrojowym prawie samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe: wydatki publiczne, budżet obywatelski, samorząd terytorialny,
konsultacje społeczne
Streszczenie
Budżet obywatelski, unormowany w ustrojowym prawie samorządu terytorialnego, jest
szczególną formą konsultacji społecznych. W opracowaniu przedstawiono ewolucję instytucji budżetu obywatelskiego, począwszy od oddolnych inicjatyw samorządowych aż do wprowadzenia w 2018 roku ustawowych regulacji stanowiących określony wzorzec dla wszystkich
rodzajów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Analiza oraz ocena obowiązującego
ustawodawstwa umożliwiły wyodrębnienie istotnych normatywnych cech budżetu obywatelskiego. Z kolei analiza dotychczasowego dorobku doktryny oraz orzecznictwa sądów doprowadziła do wniosku, że procedura przyjmowania i wykonywania budżetu obywatelskiego może być ważną formą współudziału mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego w podejmowaniu przez organy tej jednostki decyzji o określonych rodzajach wydatków
uznawanych z różnych względów za priorytetowe ze względów społecznych. Ustalono także, że instytucja budżetu obywatelskiego umożliwia wykonywanie kontroli społecznej nad
częścią wydatków publicznych i w ostatecznym rezultacie może prowadzić do zacieśnienia
więzi społecznych oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za wspólnotę samorządową. W opracowaniu, dążąc do osiągnięcia przyjętych założeń, zastosowano metodę dogmatycznoprawną oraz metodę empiryczną.
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Wprowadzenie
Budżet obywatelski łączony jest w ustrojowym prawie samorządu terytorialnego z uprawnieniem mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) do udziału w konsultacjach społecznych. Uprawnienie to gwarantowane jest w przepisach Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 roku (dalej
EKSL). Postanowienia tej ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej mają
charakter wytycznych dla krajowego prawodawcy w odniesieniu do zachowania określonych w niej standardów dotyczących funkcjonowania wspólnot lokalnych. W EKSL
określono standardowe minimalne (TK, 2003) wymagania, które powinien spełniać krajowy porządek prawny państwa ratyfikującego jej postanowienia.
Celem opracowania jest analiza i ocena rozwiązań zastosowanych w ustrojowym
prawie samorządu terytorialnego, co pozwoli wykazać, że ustawodawca, kierując się
standardami sformułowanymi w przepisach EKSL, mógł względnie swobodnie unormować procedurę przygotowywania i realizacji budżetu obywatelskiego, traktowanego jako szczególna forma udziału społeczności lokalnych w konsultacjach w sprawach
ich bezpośrednio dotyczących. W przepisach EKSL kilkakrotnie odniesiono się do problemu udziału społeczności lokalnych (w Polsce są to mieszkańcy gmin oraz powiatów)
w konsultacjach.
W opracowaniu poddano weryfikacji hipotezę, że z uwagi na charakter budżetu obywatelskiego (dalej b.o.), który jest rodzajem planu finansowego, zakres i sposób udziału społeczności lokalnych w konsultacjach powinien być analizowany z punktu widzenia standardów przyjętych w art. 4 ust. 6 oraz art. 9 ust. 6 EKSL. Zgodnie z tymi przepisami społeczności lokalne powinny być konsultowane o tyle, o ile jest to możliwe, we
właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w trakcie opracowywania planów oraz podejmowania decyzji we wszystkich sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Konsultacje powinny być przeprowadzane w społecznościach lokalnych, w odpowiednim trybie,
co do form przyznania im zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów. Granice
tych standardów wyznaczono w sposób względnie elastyczny i pozostawiający krajowemu prawodawcy duży obszar swobody w ukształtowaniu procedur, form oraz sposobów
udziału społeczności lokalnych w tych konsultacjach. Granice tej swobody konsultacji
wynikają z zastosowania w przepisach EKSL wyrażeń „o ile jest to możliwe”, „we właściwym czasie” oraz „w odpowiednim trybie”.
Pierwszy z wyżej cytowanych przepisów EKSL odnosi się ogólnie do konsultowania
wszelkich planów, a więc mogą to być także plany finansowe. Drugi standard sformułowany w EKSL ma już bardziej konkretnie zakreślone granice przedmiotowe, ponieważ dotyczy procesu konsultowania form przyznawania społecznościom lokalnym zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów. Funkcja redystrybucyjna jest charakterystyczna dla wszelkich planów finansowych, a w szczególności dla budżetów. Badane łącznie postanowienia art. 4 ust. 6 oraz 9 ust. 6 EKSL powinny być szczególnego ro-
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dzaju wytycznymi dla krajowego prawodawcy wyznaczającego istotę b.o. oraz procedurę
jego przygotowywania i realizacji.
W opracowaniu, jako podstawową zastosowano metodę dogmatyczno-prawną i uzupełniająco metodę porównawczą, tj. do prezentacji ewolucji rozwiązań stosowanych
w odniesieniu do b.o. przed unormowaniem tego problemu w ustrojowym prawie samorządu terytorialnego oraz po zamieszczeniu takich regulacji w ustawie z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.), ustawie z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) oraz ustawie z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (dalej u.s.w.). Należy podkreślić, że standardy zawarte w EKSL nie mają zastosowania do samorządu województwa, który nie jest formą samorządu lokalnego, lecz kategorią samorządu regionalnego. Niemniej jednak, z uwagi na znaczenie regulacji dotyczących b.o., zawartych w ustawie o samorządzie województwa, a także potrzebę ich porównania z unormowaniami zamieszczonymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz
ustawie o samorządzie powiatowym, poddano także analizie i ocenie ten problem w odniesieniu do samorządu województwa. W ten sposób opracowanie ma charakter kompleksowy z punktu widzenia tytułowego problemu oraz przyjętej w Polsce trójstopniowej struktury samorządu terytorialnego, gdzie ustrój, zakres działania i zadania, władze,
materialne podstawy funkcjonowania, a także poddanie nadzorowi ze strony uprawnionych organów reguluje ustrojowe prawo samorządu terytorialnego. Podstawowymi aktami tego prawa są wyżej wymienione ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym oraz o samorządzie województwa.

1. Geneza ustawowych regulacji dotyczących budżetu obywatelskiego
Wzorcami aktualnych regulacji ustawowych dotyczących b.o. są doświadczenia praktyczne związane z przyjmowaniem takich budżetów w polskim samorządzie terytorialnym. Pierwszy b.o. został przyjęty w 2012 roku w Sopocie, a kolejne przyjmowano m.in.
w Bydgoszczy, Elblągu, Łodzi, Radomiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, Lublinie, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim, Kędzierzynie-Koźlu, Tarnowie, Włocławku.
Do 2014 roku przyjęto ponad 30 budżetów obywatelskich. W piśmiennictwie za przełomowy uznano 2015 roku, kiedy nastąpił bardzo intensywny rozwój instytucji budżetu
obywatelskiego (przyjęto 80 takich budżetów) (Pytlik, 2017, s. 119). W następnych latach
instytucja budżetu obywatelskiego upowszechniła się. Przyjmowano je zarówno w gminach wiejskich, jak i w dużych miastach.
Należy podkreślić, że w Polsce do 2018 roku instytucja budżetu obywatelskiego (nazywanego także partycypacyjnym) nie była uregulowana w przepisach ustawy. W doktrynie pojęcie „budżet obywatelski” najczęściej definiowano w ujęciu funkcjonalnym, jako
formę współudziału mieszkańców danej społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym
związanym z opracowywaniem budżetu j.s.t., w szczególności na etapie podejmowania
decyzji na temat priorytetów (wskazanych przez mieszkańców) wydatkowania środków publicznych (Szlachetko, Bochentyn, 2014, s. 259). Zwracano jednocześnie uwagę,
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że zamiast określenia „budżet obywatelski lub partycypacyjny” powinno być stosowane
pojęcie „budżetowanie partycypacyjne”, co pełniej odzwierciedla wszystkie etapy procesu obejmującego planowanie, tworzenie, zatwierdzenie i kontrolę wykonania budżetu (Baraniecki, 2014, s. 574). Budżet obywatelski nie był odrębnym planem finansowym,
lecz stanowił element składowy budżetu określonej j.s.t., obejmujący część zgromadzonych jej dochodów, przeznaczonych na wydatki, o których współdecydowali mieszkańcy tej jednostki.
Do 2018 roku b.o. w znaczeniu prawnym był formą fakultatywnych konsultacji społecznych umożliwiających, w ramach ustawowo ustalonej procedury przygotowania
projektu budżetu j.s.t., z uwzględnieniem opinii i postulatów dotyczących umieszczenia
w budżecie konkretnych rodzajów wydatków. Procedurę przeprowadzania takich konsultacji z mieszkańcami gminy lub powiatu ustalano w uchwałach – odpowiednio rady
gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa, określających zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących b.o. W gminach były one podejmowane
na podstawie art. 5a ust. 2 u.s.g., który wszedł w życie 9 czerwca 1996 roku i nie był nowelizowany aż do 31 stycznia 2018 roku. W jego treści nie używano pojęcia „budżet obywatelski” lub innego pojęcia o podobnym znaczeniu. Ogólnie stanowił o możliwości przeprowadzania na obszarze gminy konsultacji z jej mieszkańcami w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy miała określać uchwała rady gminy. Podobnie
zostały zredagowane art. 3d u.s.p. oraz art. 10a u.s.w., które zaczęły obowiązywać 30 maja
2001 roku i nie były nowelizowane do 31 stycznia 2018 roku. Budżet obywatelski w tym
okresie mógł być konsultowany, jako „inna ważna sprawa” dla danej j.s.t. W niektórych
tylko przypadkach zasady i tryb przygotowania b.o. regulowano w jednej uchwale organu stanowiącego j.s.t. z innymi formami konsultacji społecznych. Niemniej jednak ówczesne unormowania umożliwiały mieszkańcom j.s.t. współdecydowanie o części wydatków publicznych w tej jednostce (Gulińska, Składanek, 2017, s. 32).
Efekty konsultacji dotyczących b.o. w tym okresie nie były wiążące dla organów j.s.t.,
ponieważ ani organ wykonawczy nie był zobowiązany wyodrębnić określonych wydatków w przygotowywanym projekcie budżetu, ani organ stanowiący nie był zobligowany
do ich zamieszczenia w podejmowanej uchwale budżetowej (Zawadzka-Pąk, 2019, s. 110).
W tym okresie nie było możliwe zorganizowanie takiego b.o., któremu zostałby przypisany prawny walor rozstrzygalności (Marchaj, 2017, s. 8). Po analizie treści uchwał w sprawach budżetów obywatelskich można wskazać na pewne tendencje. W ramach konsultacji zgłaszano zadania spośród zadań publicznych należących do kompetencji danej j.s.t.,
a następnie w drodze głosowania wybierano niektóre z nich do realizacji w ramach b.o.
W gminach z reguły wybierano dwie kategorie zadań, tzn. obejmujące obszar całej gminy oraz tylko obszar dzielnicy lub osiedla. W niektórych tylko przypadkach dokonywano podziału na tzw. zadania twarde (zadania inwestycyjne dotyczące remontu, modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia) oraz tzw. zadania miękkie (wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub
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sportowym) albo ograniczano zakres zgłaszanych zadań np. tylko do takich o charakterze infrastrukturalnym lub oświatowym.
Wpływano także na przedmiotowy kształt b.o. poprzez formułowanie katalogów zadań, które nie mogły być z niego finansowane, np. zadania nieujęte w strategiach i programach w j.s.t., zadania częściowe polegające na sporządzeniu projektu przedsięwzięcia, zadania wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, które nie złożyły pisemnego oświadczenia o gotowości do jej podjęcia. Stosując kryterium
czasu eliminowano możliwość finansowania z b.o. zadań o okresie realizacji dłuższym
niż rok budżetowy. Wyjątkowo taką możliwość dopuszczono w niektórych tylko b.o. (np.
w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, Krakowie). Budżety obywatelskie w poszczególnych j.s.t. były istotnie zróżnicowane pod względem ujmowanych w nich kwot wydatków (ustalanych kwotowo lub w relacji do wykonanych dochodów, np. 1% takich dochodów). Ponadto, ogólną kwotę wydatków dzielono między zadania ogólnomiejskie oraz
lokalne, a także ustalano limit wydatków na konkretne zadanie.
Ogólne regulacje ustawowe dotyczące konsultacji społecznych umożliwiały swobodne ustalanie procedur ich przeprowadzania w poszczególnych j.s.t. W uchwałach organów stanowiących j.s.t. z reguły wyodrębniano kilka etapów konsultacji z mieszkańcami w sprawie b.o.:
a) działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne, m.in. otwarte spotkania informacyjne, publikacje w serwisach internetowych, forum internetowe umożliwiające prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń;
b) zgłaszanie propozycji zadań do b.o. (w tym zakresie stosowano różne rozwiązania, np.
wskazywano podmioty uprawnione do zgłoszenia propozycji zadania, ustalano minimalny próg poparcia wniosku od 15 do 45 osób, limitowano liczbę zgłaszanych propozycji, określano formę i terminy dokonywania zgłoszeń, ustalano minimalny wiek
zgłaszającego propozycję zadania, wymagano zameldowania się na pobyt stały lub
tymczasowy w gminie lub wpisania się do stałego rejestru wyborców, dopuszczono
niekiedy możliwość zgłoszenia propozycji zadania przez organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje studenckie lub spółdzielnie mieszkaniowe);
c) analiza zgłoszonych propozycji zadań i weryfikacja wniosków (przeprowadzano ocenę formalną i merytoryczną wniosku, a z pozytywnie zweryfikowanych zadań tworzono listę zadań poddawanych pod głosowanie mieszkańców j.s.t.);
d) wybór zadań zgłoszonych do b.o. (dokonywany był poprzez głosowanie drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem tradycyjnej karty do głosowania, a głosujący powinni spełniać dodatkowe kryteria, np. osiągnięcie określonego wieku, zameldowanie na
terenie j.s.t., wpisanie do stałego rejestru wyborców);
e) monitorowanie realizacji zadań i ewaluacja wdrażania b.o. (wyniki wykorzystywano do wprowadzania zmian mających na celu doskonalenie procesu realizacji b.o.).
W zasadzie konsultacje społeczne dotyczące b.o. uznawano za ważne bez względu na
liczbę osób biorących w nich udział. Zadania wybrane do realizacji umieszczano w projekcie budżetu j.s.t. na rok następny, a ich wykonanie następowało po uchwaleniu bu-
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dżetu j.s.t. na następny rok. Konsultacje miały charakter cykliczny i były powtarzane
w kolejnych latach. W odniesieniu do b.o. nie stosowano referendum lokalnego mającego charakter kwalifikowanej formy konsultacji (Kieres, 2015, s. 94).

2. Ustawowe materialnoprawne uregulowania budżetu obywatelskiego
Dotychczasowe doświadczenia praktyczne w zakresie tworzenia i wykonywania budżetów obywatelskich zostały wykorzystane w procesie legislacyjnym. Dokonano nowelizacji trzech ustrojowych ustaw samorządowych poprzez dodanie postanowień wprost
odnoszących się do b.o. Zmian dokonano w odniesieniu do wszystkich kategorii j.s.t.,
obejmując nimi gminy, powiaty i województwa (Ustawa, 2018). Przewodnim motywem
tych zmian był zamiar zapewnienia mieszkańcom j.s.t. większego udziału w funkcjonowaniu organów danej j.s.t. oraz zagwarantowania im właściwej kontroli nad władzą samorządową, a tym samym zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową (Sejm, 2018).
W Polsce od 2018 roku na poziomie aktu prawnego (ustawy) unormowano instytucję b.o. Przyjęcie tych regulacji oznacza jednocześnie, że ustawodawca opowiedział się
za stosowaniem określenia „budżet obywatelski” i zrezygnował z innych pojęć używanych w doktrynie, w szczególności takich, jak „budżet partycypacyjny” lub „budżetowanie partycypacyjne”. W każdej z tzw. ustrojowych ustaw samorządowych przyjęto identyczną kwalifikację prawną b.o. określając, że jest on szczególną formą konsultacji społecznych. Można stwierdzić, że cecha „szczególności” wyraża się w odrębnym i znacznie szerszym ustawowym unormowaniu tej instytucji prawnej w porównaniu do dotychczas obowiązującej regulacji w zakresie konsultacji przeprowadzanych w ważnych
sprawach dla danej j.s.t.
Ustawodawca po raz pierwszy zdefiniował b.o., określając jego elementy podmiotowe i przedmiotowe oraz proceduralne i temporalne. W ustawie wprost sformułowano
uprawnienie przysługujące mieszkańcom gminy, powiatu oraz województwa do corocznego decydowania, w ramach b.o., o części wydatków budżetu danej j.s.t. Uprawnienie
to jest realizowane w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców. Nie przesądzono jednak sposobu przeprowadzania takiego głosowania. Wymóg głosowania bezpośredniego wyłącza natomiast możliwość ustalania wydatków w ramach b.o. na zasadzie konsensu przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniach dotyczących wyboru z określonych projektów.
Użyty w treści przepisów ustrojowych ustaw samorządowych zwrot „decydują w ramach b.o. o części wydatków budżetu gminy, powiatu lub województwa” należy interpretować w ten sposób, że b.o. nie stanowi planu finansowego (dokumentu), odrębnego od tradycyjnego budżetu danej j.s.t. Wynika z tego, że b.o. jest częścią budżetu j.s.t.,
a zatem procedura jego uchwalania jest elementem składowym procedury uchwalania
budżetu tej jednostki (RIO, 3/48/2019). Przyjęcie w przepisach ustawowych postanowienia o „corocznym” głosowaniu oznacza, że b.o. powinien dotyczyć jedynie zadań rocz-
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nych. Wydatki zaplanowane na ich realizację powinny być wykonane w danym roku budżetowym (RIO, 5/77/2019).
Budżet obywatelski stanowi formę konsultacji odnoszoną przedmiotowo do określonej części wydatków zaplanowanych do wykonania w tradycyjnym budżecie j.s.t., ale
o ich przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy tej j.s.t. w bezpośrednim głosowaniu. Rozstrzygnięcie dokonane w tym głosowaniu w zasadzie ma charakter wiążący dla organu
stanowiącego j.s.t., ponieważ nie może on w toku prac nad projektem uchwały budżetowej usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach b.o. Ustawodawca nie wyłącza definitywnie możliwości dokonywania zmian w zakresie zadań wybranych przez mieszkańców j.s.t., ale mogą to być tylko zmiany przeprowadzane „w stopniu nieistotnym”. Ten sposób regulacji należy ocenić krytycznie, bowiem w treści przepisów ustawowych zastosowano bardzo nieprecyzyjne kryterium, które może być źródłem
nie tylko wątpliwości interpretacyjnych, ale nawet sporów powstających między mieszkańcami j.s.t. i jej organami stanowiącymi. Istotność lub nieistotność zmian w projekcie
uchwały budżetowej nie jest możliwa do zmierzenia w sposób jednoznaczny. Nie wiadomo, czy to kryterium powinno być odnoszone do rzeczowego zakresu wybranych zadań, czy do ich wartości (np. do poszczególnych zadań albo do łącznej kwoty wydatków
dotyczących wszystkich zadań objętych budżetem obywatelskim). Kryterium „istotności” mogłoby ewentualnie służyć do porównywania sumy wydatków na zadania objęte
budżetem obywatelskim oraz ogólną kwotą wydatków zaplanowanych w tradycyjnym
budżecie j.s.t.
Kolejny nieprecyzyjny zwrot użyty w treści przepisów ustrojowych ustaw samorządowych w odniesieniu do b.o. – „decydują o części wydatków budżetu” (odpowiednio
gminy, powiatu lub województwa). W ten sposób uniknięto wyznaczenia minimalnych
oraz maksymalnych granic b.o. W zależności od okoliczności można takie rozwiązanie oceniać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Ogólnikowość określenia „o części
wydatków budżetu” może być oceniana pozytywnie, ponieważ zapewnia dużą elastyczność działania w poszczególnych j.s.t. Zależnie od okoliczności, kształtowanych przede
wszystkim wielkością budżetu danej j.s.t., część wydatków objętych budżetem obywatelskim może być odpowiednio dostosowana do tradycyjnego budżetu j.s.t. Inaczej rzecz
ujmując, poszczególne j.s.t. mogą tworzyć b.o. nie tylko z uwagi na ambitne zamiary
mieszkańców, ale przede wszystkim z uwzględnieniem realnych możliwości finansowania zadań. Negatywna ocena może natomiast być uzasadniana tym, że ogólnikowość
ustawowego określenia nie gwarantuje stabilizacji w odniesieniu do b.o. przyjmowanego w tej samej j.s.t. w kolejnych latach. Kwoty wydatków w takich budżetach mogą zarówno istotnie zwiększać się, jak i zmniejszać się. Zjawisko takie może być w pełni niezależne od sytuacji w tradycyjnym budżecie j.s.t.
Wyłącznie do gminy, mającej status prawny miasta na prawach powiatu, są adresowane szczególne rozwiązania odnoszące się do b.o. Miasta na prawach powiatu przede
wszystkim podlegają ustawodawstwu odnoszącemu się do samorządu gminnego, natomiast przepisy ustawy o samorządzie powiatowym stosuje się do nich odpowiednio,
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w takim zakresie, w jakim miasta te wykonują zadania powiatu. Utworzenie b.o. w mieście na prawach powiatu jest obligatoryjne. Obowiązek ten nie został jednak uzupełniony
żadnymi dodatkowymi warunkami, np. nawiązującymi do wielkości tradycyjnego budżetu miasta na prawach powiatu lub liczby ludności tej j.s.t. W ustawie określono tylko minimalną kwotę wydatków, która powinna być ujęta w b.o. Określenia tego dokonano poprzez ustalenie relacji procentowej, wskazując że minimalna wysokość b.o. wynosi 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Uznaje się, że do zakresu kompetencji rady gminy należy wskazanie wartości wydatków wyrażonej procentowo, jaką gmina będzie corocznie przeznaczać na b.o.
Wprawdzie ustawodawca nie przypisał tej kompetencji wprost radzie gminy, ale z ogólnych jej kompetencji do uchwalania budżetu określonych w art. 18 ust. 2 pkt 4 u.s.g. i domniemania kompetencji rady gminy wyrażonych w art. 18 ust. 1 u.s.g., kompetencja taka
nie może być scedowana na organ wykonawczy gminy (RIO, 20/234/2018).
Ustawodawca odwołując się w art. 5a ust. 5 u.s.g. do wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania jej budżetu, kreuje określone skutki o charakterze temporalnym. Zgodnie z 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (dalej u.f.p.) organ wykonawczy j.s.t. przedstawia, do 31 marca
roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu j.s.t. sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t., w szczegółowości nie mniejszej niż
w uchwale budżetowej. Z reguły sprawozdania roczne są przedstawiane tuż przed upływem ustawowo określonego terminu. Przed złożeniem tego sprawozdania nie jest możliwe określenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach b.o. Uwzględniając
więc, że dopiero po wskazaniu tej kwoty powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące b.o., rezultaty tych konsultacji mogą być dostępne pod koniec pierwszego półrocza. Nie powinno to jednak stanowić większego zagrożenia dla b.o., ponieważ prace nad projektem tradycyjnego budżetu j.s.t. znajdują się wtedy w fazie wstępnej,
a projekt uchwały budżetowej, zgodnie z art. 238 u.f.p., organ wykonawczy j.s.t. przedkłada organowi stanowiącemu j.s.t., a także regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) – do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet obywatelski, jako element składowy budżetu j.s.t. i jednocześnie uchwały budżetowej, poddawany jest tej samej procedurze.
Należy podkreślić, że w odróżnieniu od dotychczasowych regulacji prawnych, przyznających konsultacjom z mieszkańcami jedynie niewiążący charakter, wprowadzono
rozstrzygający charakter głosowania dotyczącego b.o. Rozwiązanie to można uznać za
lex specialis w odniesieniu do pozostałych form konsultacji społecznych. Zgodnie z przepisami ustrojowych ustaw samorządowych, zadania wybrane w ramach b.o. muszą być
uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Organ stanowiący j.s.t. w toku prac nad
projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach tego budżetu.
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W zależności od kategorii j.s.t. (gmina, powiat, województwo) środki wydatkowane
w ramach b.o. mogą być dzielone na pule (transze). W gminie środki tego budżetu mogą
obejmować całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. W praktyce rozwiązanie to znajdzie swoje zastosowanie tylko w odniesieniu do tych gmin, w których jednostki pomocnicze zostały utworzone przez radę
gminy. W powiecie środki b.o. mogą być dzielone na pule obejmujące całość powiatu
i jego części (gminy lub grupy gmin). W województwie środki ujmowane w b.o. mogą
być dzielone na pule obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów
lub grup powiatów. Rozdzielenie środków b.o. może nastąpić według kryteriów określonych przez organ stanowiący j.s.t., np. proporcjonalnie do liczby mieszkańców określonego obszaru (jednostki pomocniczej, gminy, powiatu). Reasumując, podział środków
b.o. według kryterium obszarowego nie jest obowiązkiem, lecz jedynie uprawnieniem,
jednak przy korzystaniu z tego uprawnienia, na każdym stopniu samorządu terytorialnego, wprowadzono ustawowe kryteria obszarowe, według których środki b.o. mogą być
podzielone na części. Oznacza to, że np. w b.o. przyjętym w województwie nie można
podzielić środków według gmin lub grup gmin, a w b.o. przyjętym w powiecie nie jest
możliwy podział takich środków według jednostek pomocniczych gmin.
Umożliwienie podziału środków b.o. według wyżej wskazanych kryteriów obszarowych nawiązuje do dotychczasowej praktyki samorządowej dokonywania podziału terytorium j.s.t. na obszary konsultacyjne. Wykorzystując uprawnienie do podziału środków b.o. można finansować nie tylko projekty, z których następnie korzystają wszyscy
mieszkańcy j.s.t., ale również projekty o mniejszym zasięgu terytorialnym.

3. Ustawowe proceduralne unormowania budżetu obywatelskiego
W ustrojowym prawie samorządu terytorialnego unormowania dotyczące b.o. są bardzo ogólne. Można to uzasadnić tym, że b.o. jest elementem składowym tradycyjnego
budżetu j.s.t. i jego ostateczne przyjęcie związane jest z kolejnymi etapami procedowania projektu uchwały budżetowej zawierającej w sobie również budżet j.s.t. Ustawa o finansach publicznych, regulująca m.in. procedurę budżetową, nie zawiera odrębnych regulacji odnoszących się wprost do b.o.
Na podstawie art. 5a ust. 7 u.s.g., art. 3d ust. 6 oraz art. 10a ust. 6 u.s.w. upoważniono
organy stanowiące j.s.t. (radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa) do określenia, w formie uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać projekt b.o. Katalog ten ma
charakter otwarty, ponieważ został poprzedzony wyrażeniem „w szczególności”. Organ
stanowiący j.s.t. powinien określić w uchwale co najmniej:
–– wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty,
–– wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt,
–– zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania,
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–– zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.
Nie jest dopuszczalne zamieszczanie w takiej uchwale postanowień upoważniających
organ wykonawczy j.s.t. do określania dodatkowych kryteriów dotyczących naboru projektów do b.o. Prowadziłoby to do istotnego naruszenia przepisów § 135 w związku z § 143
załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Z przepisów tych wynika, że organ samorządu terytorialnego wykonujący kompetencję prawodawczą, zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo unormowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Postanowienia aktów prawa miejscowego
nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, a normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny
(RIO, 20/234/2018).
Ustalając wymogi formalne dotyczące projektów, można określić elementy opisu projektu oraz wskazać termin i miejsce złożenia projektu, ustalić minimalną i maksymalną kwotę projektu, a także określić krąg osób, które mogą zgłosić taki projekt (ustawodawca nie wymaga, aby przedkładającym projekt byli wyłącznie mieszkańcy tej j.s.t.).
W uchwałach organów stanowiących formułowane są także inne wymagania, np. zastrzeżenia, że w przypadku zadania, wymagającego lokalizacji na określonym terenie,
musi być ono zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność j.s.t., nieobciążonej na rzecz osób trzecich.
Nie określono tego wprost w ustrojowych ustawach samorządowych, ale z kompleksowej analizy ich przepisów wynika, że wydatki w ramach b.o. mogą być dokonywane
jedynie na cele mieszczące się w ustawowym katalogu zadań danej kategorii j.s.t. Nie jest
możliwe zamieszczanie w b.o. tych wydatków, których obowiązek ponoszenia przez j.s.t.
oraz zasady ustalania ich wysokości wynika z ustaw nakładających na samorząd terytorialny obowiązek wykonywania określonych zadań czy realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z innymi j.s.t.
W przepisach ustrojowych ustaw samorządowych ustalono, że wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może być większa niż 0,1% mieszkańców
terenu objętego pulą b.o., gdzie zgłaszany jest projekt. Przyjęto względnie niski limit poparcia, ponieważ spełnienie tego warunku wymaga poparcia tylko jednego mieszkańca na każdy 1000 mieszkańców. Jeżeli organ stanowiący j.s.t. nie obniży w tym zakresie
wymagań, to w przypadku projektów o charakterze lokalnym, realizowanych w gminach
podzielonych na jednostki pomocnicze, gdy obszar konsultacyjny będzie liczył do 1000
mieszkańców, wymagany próg poparcia wynosić może tylko jedną osobę, którą może
być nawet sam wnioskodawca.
Z przepisów ustawowych nie wynika, czy ten sam mieszkaniec j.s.t. może poprzeć jeden projekt, czy też większą ich liczbę. Ustalono jednoznacznie, że zasady przeprowadzania głosowania powinny zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. Wymóg
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bezpośredniego oddania głosu nie wyłącza możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Nie wymaga się ponadto, aby głosowanie było tajne. W ramach
delegacji ustawowej obejmującej określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
nie mieści się określenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Został on już określony w ustawie przez wskazanie, że uprawnionymi do udziału
w konsultacjach społecznych są mieszkańcy j.s.t. Przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń, w tym wiekowych. Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach do mieszkańców j.s.t., którzy osiągnęli określony wiek jest istotnym naruszeniem prawa (WSA, 2018).
Uchwała organu stanowiącego w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt
b.o. jest aktem prawa miejscowego, który reguluje w sposób normatywny, tzn. generalny i abstrakcyjny, prawa bliżej nieokreślonej liczby mieszkańców j.s.t. W konsekwencji
przedmiotowa uchwała powinna zostać sporządzona, uchwalona i ogłoszona zgodnie
ze standardami prawidłowej legislacji (Wojewoda Śląski, 2018). W przypadku miasta na
prawach powiatu w razie zaniechania przez organ stanowiący podjęcia uchwały określającej wymagania stawiane projektowi b.o., mieszkańcy będą uprawnieni do złożenia
skargi do sądu administracyjnego.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, dorobku doktryny oraz orzecznictwa sądów i regionalnych izb obrachunkowych,
pozytywnie zweryfikowano sformułowaną we wstępie hipotezę. Kierując się ogólnymi
standardami przyjętymi w EKSL, polski ustawodawca ustalił podstawowe normatywne
założenia b.o., w ramach których respektowane są zasadnicze motywy wyrażone w EKSL.
Przeprowadzenie konsultacji w formie b.o. jest co do zasady fakultatywne (z wyjątkiem
gmin będących miastami na prawach powiatu), to już podjęcie przedmiotowej uchwały
przez j.s.t. spowoduje, że będzie ona zobowiązana do włączenia tych zadań do projektu
uchwały budżetowej w świetle przepisów ustrojowych ustaw samorządowych. W sposób
istotny ingeruje to w dotychczasową koncepcję konsultacji społecznych, które przecież
ze swej istoty nie mają charakteru prawnie wiążącego (Kosowski, 2018, s. 69). Już tylko
z tego powodu można uznać b.o. za hybrydowe konsultacje społeczne.
Wykazano również, że b.o. jest szczególną formą konsultacji społecznych w aspektach
materialnoprawnych oraz proceduralnych. Walor „szczególności” wyraża się w ich odrębnym i szerokim ustawowym unormowaniu w porównaniu do regulacji obowiązującej w zakresie „zwykłych” konsultacji. W przypadku, gdy w zakresie „zwykłych” konsultacji ustawodawca wymaga od organu stanowiącego j.s.t. uregulowania „zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji”, określając jedynie krąg podmiotów (mieszkańcy) uprawnionych do udziału w nich, konsultacje w sprawie b.o. uregulowane są w szerszym, choć
w dalszym ciągu niewystarczającym, zakresie (Rulka, 2018, s. 68). Można jednak generalnie ocenić pozytywnie polskie regulacje ustawowe, dzięki którym wprowadzane są sta-
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bilne podstawy prawne do przyjmowania i realizacji budżetów obywatelskich. Mogą one
stać się instytucją prawną umożliwiającą członkom wspólnoty samorządowej aktywne
uczestnictwo w rozdysponowywaniu części tradycyjnego budżetu j.s.t. Przyjmując taką
ocenę, można b.o. uznać za ważny mechanizm wspierania partycypacji społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Przez zastosowanie b.o. można także zwiększać zakres transparencji wydatków publicznych w samorządzie terytorialnym, poprawiać komunikację pomiędzy mieszkańcami j.s.t. i jej władzami, promować aktywność społeczną i integrować różne grupy mieszkańców wokół określonych projektów. Budżet obywatelski może wpływać również na
większą identyfikację członków wspólnoty samorządowej ze swoim miejscem zamieszkania. W piśmiennictwie słusznie zwraca się uwagę, że b.o. może również być źródłem
antagonizmów społecznych z powodu ograniczonych środków przeznaczonych na realizację określonych projektów, jak i rywalizacji wnioskodawców wspierających własne
projekty (Bigoszewski, 2017, s. 133).
Pozytywna ocena generalnych założeń normatywnych b.o. nie może jednak przesłaniać określonych braków legislacyjnych. Niektóre stwierdzenia i zwroty zawarte w treści przepisów ustawowych są nadmiernie ogólne, a nawet lakoniczne lub niespójne.
W szczególności powinny być przyjęte precyzyjne ustawowe przesłanki, których zaistnienie uprawniałoby organ stanowiący do usuwania lub zmiany zadań wybranych w ramach b.o. Aktualnie ustawodawca posługuje się nieprecyzyjnym stwierdzeniem „nie
może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym”, które jest potencjalnym źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych. Może nawet prowadzić do konfliktów między mieszkańcami j.s.t. a jej organem stanowiącym w przypadku zbyt częstego korzystania z tego
uprawnienia przez ten organ.
Wątpliwości mogą także pojawiać się w związku z przyjęciem unormowania, że szczególną formą konsultacji społecznych jest b.o. Nie jest to rozwiązanie spójne z wieloletnimi regulacjami dotyczącymi konsultacji społecznych w samorządzie terytorialnym, które nie miały i nadal nie mają charakteru wiążącego i rozstrzygającego. Charakter taki
przysługuje natomiast konsultacjom odnoszącym się do zadań wybranych w ramach
b.o., które powinny zostać uwzględnione w uchwale budżetowej j.s.t. Dodatkowo zakres
uprawnionych do udziału w głosowaniu nad projektem b.o. wyznaczono bardzo szeroko. Przyznanie tego uprawnienia wszystkim mieszkańcom oznaczać będzie, że decydować o b.o. mogą także osoby pozbawione praw publicznych i praw wyborczych, osoby
ubezwłasnowolnione oraz niepełnoletnie. Polski ustawodawca wiąże natomiast przyznanie praw wyborczych do organów j.s.t. i zdolność do udziału w referendum lokalnym m.in. ze zdolnością do czynności prawnych, dysponowaniem prawami publicznymi i wyborczymi.
Konkludując, wprowadzenie ustawowych podstaw prawnych do tworzenia budżetów obywatelskich oraz upoważnienie organów stanowiących j.s.t. do określania szczegółowych zasad dotyczących ich tworzenia i wykonywania, stanowi ważny etap w pogłębianiu idei samorządności. Nie są to jednak rozwiązania doskonałe, a więc po zebraniu
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pierwszych doświadczeń wynikających ze stosowania regulacji ustawowych można dokonać nowelizacji przepisów w celu uczynienia ich bardziej jednoznacznymi.
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LEGAL INSTITUTION OF THE PARTICIPATORY BUDGET
IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Keywords: public expenditure, participatory budget, local self-government, public
consultations
Summary
The participatory budget, normalized in the constitutional law of local self-government is
a special form of social consultations. The thesis presents the evolution of the participatory
budget institutions, from grass-roots local self-government initiatives to the introduction in
2018 of statutory regulations constituting a specific pattern for all types of local self-government units in Poland. The analysis and evaluation of the existing legislation made it possible to distinguish significant normative features of the participatory budget. On the other
hand, the analysis of the current achievements of the doctrine and court jurisdiction led to
the conclusion that the procedure of adopting and implementing the participatory budget
can be an important form of participation of residents of local self-government units in making decisions by the authorities of that unit regarding certain types of expenditures considered for social reasons as a priority. It was also determined that the institution of the participatory budget allows for social control over a part of public spending and, ultimately, it may
lead to strengthening social relations and increasing the sense of responsibility for the local
self-government community. In the thesis, striving to achieve the adopted assumptions, the
dogmatic and legal method as well as the empirical method have been used.
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Samorządowe działania wspierające rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem roli
e-administracji
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, e-administracja, administracja
samorządowa
Streszczenie
W rozdziale zaprezentowano możliwości i działania jakie może podjąć jednostka samorządowa w celu akceleracji budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczególną uwagę
zwrócono na e-administrację, jako jeden z głównych parametrów świadczących o zaawansowaniu rozwoju cywilizacji wiedzy. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą i wybrane aspekty poziomu wdrożenia e-administracji w Polsce, z podziałem na administrację
państwową i samorządową.

Wprowadzenie
Rewolucja cyfrowa zmieniła ogólne zasady funkcjonowania nowoczesnego świata. Jednym z jej naturalnych następstw była emergencja gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Wraz z pojawieniem się niekonwencjonalnych możliwości operowania informacją, powstały zupełnie nowe perspektywy i przestrzeń dla funkcjonowania innowacyjnej przedsiębiorczości. Społeczeństwo informacyjne jest wszech-

118 | Piotr Gutowski

obecną osobliwością. Śladów jego ekspansji dopatrzeć się można w każdym niemal
aspekcie ekonomiczno-społecznym (publicznym, obywatelskim i biznesowym).
W rozumieniu autora SI1 można rozumieć jako:
społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi (Kupczyk, 2006, s. 21–22).

Wzrost świadomości i dojrzałości parlamentarnej w Polsce oraz objęcie współbieżnego kierunku rozwoju kraju z ideologią UE sprawiły, że pojęcie SI stało się jednym z kluczowych wyznaczników działań politycznych i strategii rozwojowych. Z uwagi na wieloaspektowość SI stanowi ono pośredni lub bezpośredni cel wielu przedsięwzięć związanych ze stymulowaniem i planowaniem akceleracji cywilizacyjnej, ekonomicznej, społecznej, technicznej, kulturowej. SI jest więc podmiotem oraz efektem tworzenia nowoczesnych zasad i środowiska funkcjonalnego człowieka, w którym wszelkie aspekty,
takie jak komfort życia, technologia, praca są skorelowane i dzięki wszechobecnej wymianie i zarządzaniu informacją, wzajemnie się napędzają i stymulują (Doktorowicz,
2005, s. 10–11).
O wadze przyspieszania, tworzenia i wspierania działań na rzecz SI niech świadczą
słowa Martina Bangemanna2:
pierwsze kraje, które wkroczą do społeczeństwa informacji uzyskają największe korzyści.
One to ustalą porządek rzeczy dla wszystkich, którzy pójdą w ich ślady. Dla kontrastu kraje, które odkładają decyzje lub preferują rozwiązania częściowe, mogą doświadczyć katastrofalnego spadku inwestycji i zmniejszenia liczby miejsc pracy (Raport Bergmana, 1994).

Przyjęta polityka wspierania rozwoju i budowy SI znajduje uzasadnienie praktyczne, ponieważ pokrywa się z przewidywanym przez N.D. Kondratiewa piątym cyklem
gospodarczym, który obejmuje okres od 1990 do 2050 roku. To długi cykl i zakłada się
w nim, że proces rozwoju gospodarczego w tym okresie jest/będzie oparty na masowym
stosowaniu technologii informacyjnych. Cykle Kondratiewa są zbieżne z falami innowacji przewidzianymi przez J.A. Schumpetera. Obaj badacze przykładali wielką wagę
do roli jaką pełnią zmiany i nowe możliwości techniczne w cyklach koniunkturalnych
(Marciniak, 2010, s. 9–14). Z powyższego można wywnioskować, że w dobie SI możliwości i nowe pomysły na kombinację czynników produkcji stanowić będą podstawę procesów gospodarczych.
1
2

SI – akronim oznaczający „społeczeństwo informacyjne”.
Martin Bangemann – jeden z członków grupy Połączonego Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Społeczeństwa
Informacyjnego, współautor jednego z najważniejszych przełomowych dokumentów dotyczących SI – Raportu Bergmana.
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W Polsce obowiązuje ścisła hierarchia ważności aktów prawnych: konstytucja > ratyfikowane umowy międzynarodowe (prawo międzynarodowe) > ustawy i rozporządzenia > akty prawa miejscowego (Konstytucja RP, Dz. U. 1997r.). Często jednak najważniejszą rolę we wprowadzaniu zmian społecznych pełnią władze samorządowe, dysponujące co prawda stosunkowo małymi możliwościami prawodawczymi, jednak z uwagi
na doskonałą znajomość lokalnego stanu rzeczy w najbardziej dopasowany i efektywny
sposób mogącą skutecznie wdrażać i realizować politykę zmian i kreacji.

1. Rola Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju SI
Od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu Akcesyjnego, który podpisano 16 kwietnia 2003
roku w Atenach, Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej (Bliżej
Unii, 2014).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w rozdziale 19 poświęconym badaniom, rozwojowi technicznemu oraz przestrzeni kosmicznej jednoznacznie ukierunkowuje działania UE na wspieranie rozwoju technologicznego:
Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności,
także w przemyśle, a także promowanie działalności badawczej uznanej za niezbędną na
mocy innych rozdziałów Traktatów (TFUE, 2008).

W przytoczonych słowach nie ma bezpośrednio wspomnianego społeczeństwa informacyjnego, komunikacji elektronicznej czy też sektora ICT, lecz mimo to zaplanowane
działania w sposób pośredni i nadzwyczaj spójny pokrywają się z założeniami i celami
cywilizacji wiedzy-tworzenie międzynarodowej bazy naukowej, swobodna wymiana informacji, tworzenie podstaw dla uczciwej konkurencji itp.
Sama Unia Europejska na swoich stronach internetowych jasno deklaruje:
UE zamierza wspierać rozwój i rozpowszechnianie nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) zgodnie z art. 179 do 190 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Eur-Lex, 2014).

UE wskazuje jako osiągnięcia rewolucji komunikacyjno-informacyjnej między innymi telefonię komórkową, internet i superszybkie cyfrowe systemy przekazu danych.
UE chce brać czynny udział i stymulować tę rewolucję, podejmując działania mające na
celu utworzenie otwartego rynku europejskiego, tworzeniu uczciwej konkurencyjności,
ochronę konsumentów oraz ustalanie standardów technologicznych.
Realizacja zamierzonego celu odbywa się przy pomocy wyspecjalizowanych instytucji i organów UE (europa.eu, 2010), do których należą:
–– Parlament Europejski, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,
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–– Rada Unii Europejskiej, Transport, telekomunikacja i energia,
–– Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT),
–– Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego,
–– Komitet Regionów, Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych
(EDUC),
–– Europejski Inspektor Ochrony Danych,
–– Agencje UE, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

2. Rola państwa w stymulowaniu rozwoju SI
Polityka państwowa nie może nie doceniać globalnego procesu przemian społecznych.
Zapewnienie dostępu do informacji jest jednym z wymogów konstytucyjnych. Rządy
najczęściej wybierają jedno z dwóch rozwiązań. Albo pozostają bierne licząc na to, że
globalne międzynarodowe społeczeństwo w warunkach wspólnej Europy automatycznie wymusi i przeniesie na lokalny grunt przemiany i rewolucję informacyjną, albo starają się przyspieszać ten proces czynnie uczestnicząc i wspierając badania naukowe, śmiałe
nowatorskie inicjatywy oraz opracowując i wdrażając plany rozwojowe (Kupczyk, 2006,
s. 66). Najwięcej profitów osiągną bowiem te kraje, w których najszybciej powstanie SI.
To właśnie one ustalą standardy i porządek rzeczy dla reszty. Największą szansę mają na
to oczywiście kraje najbardziej rozwinięte. Rodzi się tutaj obawa, że „podobnie jak wiele innych szlachetnych idei w przeszłości, również idea społeczeństwa informacyjnego
«dla wszystkich» okaże się kolejną utopią” (Tadeusiewicz, 2005, s. 26).
Państwa wprowadzające strategię budowy cywilizacji wiedzy muszą uważać na pewne zagrożenia – jednym z nich jest możliwość powstawania nisz informacyjnych. Nieproporcjonalne przekształcanie sektorów gospodarki czy tez wybiórcza edukacja obywateli (w zakresie podstawowej wiedzy i korzystania z usług SI) może doprowadzić do
rozwarstwienia społecznego, w wyniku którego nastąpi wykluczenie cyfrowe podmiotów z ograniczonym dostępem do informacji. Z kolei zbyt łatwy dostęp, grozi rozwojem
przestępczości elektronicznej, łamaniem praw autorskich i prywatności. Innym zagrożeniem jest zbytnie uzależnienie od cyberświata i ułomność społeczna w bezpośrednich
kontaktach międzyludzkich. Ważne jest zatem, aby państwo kontrolowało i korygowało kreowanie SI i eliminowało albo zapobiegało tym i podobnym zagrożeniom (Kupczyk, 2006, s. 68).
Nowoczesne państwo nie może funkcjonować bez rozbudowanej infrastruktury informacyjnej. W takim państwie powinna istnieć instytucja badająca zasoby i infrastrukturę informacyjną gospodarki, monitorująca działania rozwojowe, korygująca te działania i interweniująca w wypadku zakłóceń lub odstępstw od wytyczonego toru lub prawidłowego funkcjonowania sektora informacyjnego. Instytucja ta powinna być ponadto
odpowiedzialna za podejmowanie inicjatyw mających na celu rozbudowę, zapewnienie
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jakości, zabezpieczenie, ułatwienie dostępu i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych (Kupczyk, 2006, s. 69).
Rola rządów jest bardzo istotna. Z jednej strony muszą one zapewnić ochronę i w miarę możliwości przewidywać oraz eliminować zagrożenia wynikające z budowy nowoczesnego państwa informacyjnego, a z drugiej, jeżeli chcą się liczyć w światowej czołówce nowoczesnych krajów, muszą same podejmować działania rozwojowe zgodne z charakterem i wydajnością adaptacyjną swoich obywateli. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga przeprowadzenia analizy skomplikowanych współzależności międzyinstytucjonalnych, gospodarczych i gospodarczo-społecznych. Dopiero po przeprowadzeniu
takiego działania i zrozumieniu siły oraz kierunkowości tych związków możliwa jest
próba opracowania efektywnej strategii rozwojowej, oczywiście w warunkach obowiązującego prawa i możliwości finansowych.
Państwo odpowiada za kierunki polityki gospodarczej a więc ma znaczny wpływ na
wskaźniki makroekonomiczne. Skuteczność zarządzania przekłada się bezpośrednio
na PKB, stopę bezrobocia, poziom inflacji a nawet demografię. Państwo ma też niezbędne narzędzia umożliwiające kierunkowe kształtowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaliczyć do nich można między innymi prawo, regulatorów rynku czy
finansowanie.

3. Rola samorządów w stymulowaniu rozwoju SI
Rola samorządów w służeniu suwerenowi jest określona i zdefiniowana w odpowiednich
przepisach. Same samorządy różnicuje się z uwzględnieniem kryterium geopolitycznego na regionalne oraz lokalne. Samorządy regionalne to samorządy wojewódzkie, natomiast lokalne to powiatowe i gminne. Podział taki znajduje uzasadnienie i wymaga rozróżnienia nie tylko z uwagi na zakres terytorialny, ale przede wszystkim na możliwości
realizacji odmiennych zadań, spójnych i służących do realizacji celu nadrzędnego, ale
niemogących być wdrożonymi na poziomie centralnym. Dla przykładu, samorządy regionalne (wojewódzkie) realizują działania na nie nałożone z mocy ustawy (Ustawa o samorządzie województwa, 1998, art. 14.1), w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami; pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; zagospodarowania przestrzennego;
ochrony środowiska; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; obronności; bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; działalności w zakresie telekomunikacji; ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Wiele z tych obszarów jest bezpośrednio związanych z tworzącym się SI3, stąd wniosek,
3

Jak już wspomniano, SI jest interdyscyplinarne, konwergentne, wieloaspektowe i wielopoziomowe i z uwagi na
jego charakterystyczną strukturę, i to, że jego podwaliny stanowi wszechobecna i ekspansywna technologia, do-
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że samorządy mają olbrzymi potencjał i wpływ na kształt, tempo i kierunek dokonujących się transformacji społecznych.
Naturalną konsekwencją hierarchicznego podziału władzy administracyjnej w Polsce są przypisane im różne poziomy finansowania, które stanowią o skuteczności osiągania celów. Strukturę podziału zadań zaprezentowano na rysunku 1. Warto dodać, że
obok nakładów:
efektywność działań realizowanych przez samorządy w równej mierze zależy od sposobu wdrażania poszczególnych projektów, co od stabilnego otoczenia prawnego oraz kryteriów interoperacyjności (Nowak, 2017, s. 100).

Rysunek 1. Podział zadań w procesie budowy SI wśród szczebli administracji państwowej
Źródło: Nowak (2017, s. 101).

Krytycznym elementem mogącym przesądzić o sukcesie skutecznego wspomagania
budowy i rozwoju cywilizacji wiedzy jest współpraca pomiędzy państwowymi organami administracyjnymi. Podział kompetencji określony w ustawie jest niewystarczający
i daje się odczuć brak organu/przepisów koordynacyjnych. Prace nad takim przedsięwzięciem rozpoczęły się już w 2009 roku. W 2016 Ministerstwo Cyfryzacji zadeklarowało, że jest w finalnym etapie opracowywania dokumentu Linia Współpracy 2016, który:

mniemać należy istnienia swoistego sprzężenia zwrotnego pomiędzy siłami/obszarami/interesariuszami wpływającymi na rozwój SI oraz wpływem samego SI na te czynniki.
1
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umożliwi racjonalne wykorzystanie środków publicznych i synergię działań w zakresie
informatyzacji. W dokumencie tym uwzględnione zostaną programy operacyjne na lata
2014–2020. Ożywienie praktycznego wymiaru Linii Współpracy jest istotne ze względu
na potrzebę włączenia administracji samorządowej wraz z funkcjonującymi w regionach
systemami (także w zakresie e-zdrowia, infrastruktury sieciowej i e-edukacji) w ekosystem rozwiązań administracji rządowej… (Ministerstwo Cyfryzacji, 2016).

Niestety pomimo zapowiedzi, że opracowanie pojawi się z końcem 2016 roku, nigdy
do tego nie doszło.
Przepisy i rzeczywistość alokacji środków, „skutecznie” ograniczają możliwości JST
w procesie inwestowania i rozbudowy SI do kilku obszarów. Zaliczyć do nich należy:
–– e-administrację,
–– e-zdrowie,
–– e-edukację,
–– e-kulturę,
–– działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu (Nowak, 2017, s. 105).
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań4 (rys. 2) za najważniejszy obszar uważa się nowe techniki leczenia i diagnostyki chorób wspierane przez nowatorskie rozwiązania teleinformatyczne, które ogólnie określić można jako e-zdrowie5.

Rysunek 2. Ocena ważności wybranych e-usług
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

4

5

Dane pochodzące z autorskich badań eksperckich i ankietowych. Badanie eksperckie przeprowadzone zostało w 2015 r. i poszerzone zostało o badanie ankietowe
1 w zakresie preferencji korzystania i znajomości e-usług.
Badania ankietowe trwały od marca do czerwca 2016 r. W celu zachowania reprezentatywności badania ustalono minimalną liczebność próby badawczej na poziomie 385 ankietowanych. Ostatecznie uzyskano 500 poprawnie wypełnionych formularzy, na podstawie których przeprowadzono dalsze wnioskowanie statystyczne.
Przykładem mogą być operacje na odległość, wykorzystanie robotów operacyjnych lub zdalne wykonanie diagnostyki medycznej.
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Z uwagi na kontekst roli samorządów w procesie budowy SI, można jednak założyć,
że największe pole manewru mają one w przypadku e-administracji, która podobnie jak
e-zdrowie, (zgodnie z rys. 2) została oceniona przez respondentów jako bardzo istotna
(33% zadeklarowało, że jest ona bardzo ważna a 60% scharakteryzowało ją jako ważną).
Wobec powyższego, a także z uwagi na restrykcyjne wymogi edytorskie niniejszego referatu, w dalszej jego części skupiono uwagę głównie na rozwoju nowych cyfrowych form
świadczenia usług urzędowych oraz wspomaganego komputerowo i sieciowo załatwiania spraw administracyjnych.

4. Samorządowe działania wspierające e-administrację
E-administrację (E-government) najprościej scharakteryzować można, jako współbieżne wykorzystanie ICT6 w administracji państwowej wraz ze zmianami organizacyjnymi,
czego efektem jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie
zadowolenia klientów (Davies, 2015, s. 3). E-administracja jest usługą, która jest korzystna zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorców (Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski,
2009, s. 47). Jest naturalnym następstwem pojawienia się globalnej sieci komunikacyjnej, która swoim wymiarem objęła wszystkie struktury życia społecznego i funkcjonowania państwa (Bal-Domańska, Salus, 2010, s. 9). Zaskakujące jest, że również sama administracja państwowa, widzi w e-administracji korzystne dla siebie narzędzie (Capgemini – Consulting, 2004, s. 9–23). Za kluczowe czynniki, które mogą przyczynić się do
przyspieszenia lub spowolnienia jej rozwoju, należy uznać:
–– państwowe wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury teleinformatycznej,
–– kondycję finansową placówek administracji publicznej,
–– otwartość kadry kierowniczej na innowacje i rozwiązania ICT,
–– kompetencje i nastawienie pracowników do wykorzystania ICT,
–– wdrożenie i jakość oprogramowania do zarządzania wewnętrznymi procesami urzędu oraz relacjami z klientami,
–– zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla danych elektronicznych
(dla ich transmisji i przechowywania),
–– wprowadzenie standardów na poziomie e-administracji na poziomie kraju,
–– wprowadzenie efektywnej komunikacji elektronicznej pomiędzy instytucjami o charakterze urzędowym (a także pomiędzy oddziałami urzędu),
–– wdrożenie nowych modeli zarządzania spójnych z polityką cyfryzacji7 (Ziemba, Papaj, Jadamus-Hacura, 2015, s. 81–185).

6
7

ICT – akronim od Information and Communication Technologies, technologie teleinformatyczne.
Dane pochodzą z badania, w którym przeanalizowano 55 czynników mogących wpływać na e-administrację.
Te wymienione w niniejszej pracy uzyskały najwyższe oceny, a więc ich moc oddziaływania została uznana za
największą.
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Zadaniem e-administracji jest doprowadzenie do akceleracji efektywności usług
świadczonych przez urzędy. Oprócz usług klient powinien mieć dostęp do kompletnej informacji (Kowalczyk, 2009, s. 67) oraz instrukcji opisującej, np. jak wypełnić dany
wniosek. Zastosowanie technologii ICT daje urzędnikom możliwość zebrania wszystkich działań leżących w kompetencji różnych wydziałów w jednym skonsolidowanym
portalu internetowym, a możliwość załatwienia sprawy powinna być udostępniona
w postaci procedur w internecie (Felski, Gudzbeler, Kamińska, Pietnoczka, 2009, s. 10).
Jak wynika z rysunku 3 istnieją trzy główne grupy interesariuszy, które będą głównymi użytkownikami nowego cyfrowego systemu biurokratycznego. Pełen sukces może
więc być osiągnięty tylko poprzez digitalizację wewnętrznych i zewnętrznych procesów
administracyjnych.

Rysunek 3. Interesariusze e-administracji
Źródło: opracowanie własne.

Cyfryzacja procesów wewnętrznych skutkować będzie zwiększeniem efektywności
wymiany dokumentów i obiegiem informacji „wewnątrz urzędu” (urzędu w pojęciu
ogólnym, czyli pomiędzy pracownikami np. danej JST, ale również pomiędzy tymi pracownikami oraz administracyjnymi komórkami centralnymi). Filarem osiągnięcia takiej zmiany jest wdrożenie skutecznego systemu informatycznego, który powinien stać
się podstawowym środowiskiem dla funkcjonowania i pracy urzędnika.
Cyfryzacja procesów zewnętrznych z kolei dotyczy usług realizowanych dla obywateli
oraz firm. Głównie ma ona umożliwić elektroniczne (zdalne) załatwienie sprawy w urzędzie, w niektórych przypadkach z całkowitym pominięciem „ścieżki tradycyjnej” i konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem.
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Tworzenie e-administracji dokonuje się w pewnych realiach oraz w pewnym ściśle
określonym otoczeniu, które może zarówno przyspieszać, jak i spowalniać ten proces.
Czynnikom tworzącym te otoczenie można nadać miano „sił oddziaływania krytycznego”, ponieważ każda z nich może zniweczyć całe zamierzenie, a aby odnieść sukces
wszystkie one muszą być spolaryzowane i ukierunkowane w sposób sprzyjający. Siły te
można zidentyfikować, i należy do nich zaliczyć:
–– legislację – ponieważ przepisy warunkują sposób i możliwości cyfrowej wymiany
dokumentów; stanowią też o zabezpieczeniach, np. o ochronie danych osobowych,
–– bezpieczeństwo – system informatyczny musi być łatwy w obsłudze, powszechnie
dostępny, ale również bezpiecznych dla przechowywanych oraz przesyłanych za jego
pomocą danych,
–– finansowanie – tworzenie e-administracji jest powiązane z nakładami inwestycyjnymi, które dotyczą wielu zadań: zakupu sprzętu, modernizacji sieci teleinformatycznej, szkolenia pracowników i klientów, wdrożenia i zakupu systemu komputerowego, stworzenia wirtualnej prezentacji usług,
–– oprogramowanie – stworzenie i wdrożenie elastycznego, skutecznego, bezpiecznego
i przystępnego oprogramowania,
–– infrastruktura teleinformatyczna – należy zadbać o odpowiedni poziom usług transmisji danych, które powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami: przepustowością kanału odbierania i wysyłania informacji, bezpieczeństwem oraz trwałością; czynnik ten dotyczy zarówno usługi transmisyjnej, jak i fizycznej sieci przesyłowej,
–– kompetencje i umiejętności cyfrowe (świadomość informacyjna) – pracownicy urzędów muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby sprawnie obsługiwać systemy komputerowe; wymagana jest odpowiednia edukacja usługobiorców e-administracji
i równoczesne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (ponieważ w przyszłości
wykluczenie cyfrowe może być równoznaczne z wykluczeniem społecznym),
–– reorganizacja struktury pracowniczej – zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników urzędów będzie działaniem niewystarczającym; część pracowników z uwagi
na zastąpienie ich funkcji, np. przez procesy cyfrowe (np. osoba fizycznie przyjmująca wnioski) musi zostać przeniesiona lub całkowicie zredukowana; reorganizacja
zatrudnienia musi być spójna z nową „mapą procesów urzędowych”,
–– standaryzacja – obejmująca kilka sfer: cyfrową, legislacyjną, usługową; sprawy
w urzędzie powinny być załatwiane w analogicznych sposób za pomocą analogicznych platform/oprogramowania i z użyciem analogicznych dokumentów oraz schematu postępowania; wszystkie urzędy powinny być wyposażone w jeden ogólny wielopoziomowy system, nie zaś „zlepek” poszczególnych programów i aplikacji,
–– kompatybilność – usługi e-administracyjne powinny być dostępne i kompatybilne
z różnymi systemami operacyjnymi funkcjonującymi na różnych urządzeniach oraz
z różnym oprogramowaniem biurowym; system urzędniczy powinien być dostoso-
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wany do bezpośredniej współpracy z oprogramowaniem księgowym i zintegrowanymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem,
–– „automatyzm” – cyfryzacja urzędów powinna odciążyć ich klientów; biurokracja powinna zostać uproszczona a niektóre procesy, które w tradycyjnej formie wymagają
bezpośredniego fizycznego uczestnictwa interesariusza, powinny odbywać się automatycznie poprzez wymianę informacji pomiędzy systemami i ich bazami danych.
Analizując nowoczesne usługi społeczeństwa informacyjnego należy stwierdzić, że
e-administracja samorządowa w dalszym ciągu nie osiągnęła satysfakcjonującego poziomu. Porównując ją do innych e-usług, np. bankowości internetowej czy cyfrowych bibliotek należy zauważyć, że zostały one wdrożone na szeroką skalę już niemal dwie dekady temu, podczas gdy e-administracja dopiero teraz zaczyna kształtować swoje cyfrowe
oblicze. Takie opóźnienie z pewnością związane jest z regulacjami prawnymi, nie może
to jednak przysłonić tego, że państwo jest dysponentem największej liczby informacji
odgrywających najważniejszą rolę w życiu obywateli a odmowa cyfrowego dostępu do
ich przetwarzania, pobierania i wykorzystania przekłada się na zwiększenie wykluczenia
cyfrowego i opóźnienie rozwoju społecznego (Tapscott, Williams, 2008, s. 283).

5. E-administracja samorządowa w Polsce w liczbach
Najbardziej rozległe, rzetelne i co najważniejsze cykliczne badania statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego w Polsce prowadzi od wielu lat GUS. Zebrane dane
pojawiają się w formie źródłowej (np. plikach Excela) lub w postaci raportów na stronie internetowej GUSu w zakładce „obszary tematyczne” > ”nauka, technika, społeczeństwo informacyjne” > ”społeczeństwo informacyjne”. Najważniejsze publikacje należą do
dwóch serii – Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach
administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w … roku oraz
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat… (GUS, 2018).
Należy przyznać, że prezentacja danych jest staranna i z roku na rok liczba zamieszczanych informacji i zestawień jest większa. Autorzy modyfikują również kontent zawarty
w opracowaniach, aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie do ciągle ewoluującego SI. Jedynym mankamentem jest aktualność danych i znaczne opóźnienia w ich publikacji. Zaprezentowane poniżej wykresy w znacznej części odnosić się będą dlatego do 2016 i 2017
roku, ponieważ ich źródłem jest raport GUSu – Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018 (GUS, 2018).
Nie ulega wątpliwości, że SI zainicjowano z powodu determinizmu technologicznego (Bednarek, 2005, s. 14). Krwiobieg wymiany informacji w dzisiejszym świecie stanowi przede wszystkim internet, który jest najbardziej rozległą i uniwersalną siecią transmisyjną. Jest to ponadto kanał i podstawa funkcjonowania wielu usług teleinformatycznych, jak np. VoIP8. Z uwagi na jego fundamentalne znaczenie parametr „dostępu do in8

VoIP – Voice over Internet Protocol – technologia transmisji głosowej przez internet.
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ternetu” jest więc bardzo istotnym wskaźnikiem cząstkowym9 określającym „gotowością
informacyjną” i co za tym idzie poziom rozwoju SI w danej instytucji.
Jak wynika z rysunku 4 i 5, wyposażenie urzędów w dostęp do szybkiego internetu rośnie wraz z ich centralizacją. Administracja państwowa rezygnuje z przestarzałych,
ograniczonych transmisyjnie łączy w technologii xDSL10 na rzecz szerokopasmowych
łączy mobilnych – minimum 3G (rys. 4). Często korzysta również (w 91,2% przypadków
w 2017 r.) z innych stacjonarnych łączy szerokopasmowych. Zdecydowanie wolniej proces wdrażania „szybkich” łączy odbywa się w przypadku administracji samorządowej.
W 2017 roku najwięcej z nich korzystało ciągle z cyfrowych linii abonenckich (aż 76,8%)
chociaż zwiększyła się również penetracja szybkiego dostępu mobilnego (do 68,3%).

Rysunek4 4. Dostęp do internetu względem rodzaju jednostki administracyjnej
Rysunek
Źródło: GUS (2018, s. 34).

Analogię z korelacją „wzrost użytkowania szybkich mobilnych łączy wraz z centralizacją administracji”, z rysunku 4 zauważyć można również w odniesieniu do samych
JST (rys. 5). Dyfuzja nowoczesnych rozwiązań sieciowych jest zdecydowanie wolniejsza
w urzędach gminnych niż w urzędach powiatowych oraz marszałkowskich. Uzasadnienia takiego stanu rzeczy można upatrywać w ekonomicznym rachunku budowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Bez wsparcia
ze środków unijnych oraz programów
2
POPC budowa infrastruktury na terenach słabo zaludnionych i słabo zurbanizowanych
była po prostu nieopłacalna i stąd właśnie wynika spowolnienie rozwoju informacyjnego tych obszarów.

9
10

„Cząstkowym” – ponieważ SI jest bardzo złożone i wieloaspektowe i nie można go opisać jednym parametrem.
xDSL – x Digital Subscriber Line – rodzina cyfrowych linii abonenckich.
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Rysunek 5. Dostęp do internetu względem rodzaju jednostki samorządowej

Rysunek 5.

Źródło: GUS (2018, s. 35).

Naturalną konsekwencją użytkowania szerokopasmowych sieci mobilnych jest konieczność wyposażenia pracowników urzędów w odpowiednie urządzenia mobilne. Dywersyfikacja zaobserwowana w tym kontekście na rysunkach 4 i 5 znajduje logiczne
następstwo na rysunku 6, ponieważ przedstawione na nim dane stanowią, że w 2017
roku wyposażenie
urzędników w taki sprzęt było największe w administracji państwoRysunek
5.
wej i wyniosło aż 30,4%, co w porównaniu z uśrednionym wynikiem administracji samorządowej – 13% – jest miażdżącą dysproporcją.

Rysunek 6.

Rysunek 6. Wyposażenie urzędów w urządzenia mobilne
Rysunek 6.
Źródło: GUS (2018, s. 37).

Sprawną wymianę informacji zapewnia szybki dostęp do sieci globalnej, ale również
nowoczesna wewnętrza sieć transmisyjna czyli intranet. W tym przypadku po raz kolejny zaobserwować można przewagę administracji państwowej, ponieważ w 2017 roku
intranet był obecny aż w 84,6% urzędów. Wśród JST najlepszy wynik uzyskały urzędy
Rysunek 7
marszałkowskie – 87,5%, a najsłabszy urzędy gminne – 33,2% (rys. 7).
3

Rysunek 6.
130 | Piotr Gutowski

Rysunek 7. Intranet w jednostkach administracyjnych

Rysunek 7

Źródło: GUS (2018, s. 37).

3

Jednym z narzędzi e-administracyjnych jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który charakteryzuje się dużym wyborem funkcjonalności: przetwarzania, przechowywania i przesyłania dokumentacji w wersjach cyfrowych. W 2018 roku
63,5% jednostek administracji publicznej zadeklarowało użytkowanie tego systemu, przy
czym rzadziej był on stosowany w JST niż w administracji rządowej (rys. 8).

Rysunek 8. Wykorzystanie
EZD w jednostkach administracji publicznej w 2018 roku
Rysunek 8.
Źródło: GUS (nota informacyjna, 2018).
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Podsumowanie
Przemiany społeczne są zjawiskami naturalnymi powiązanymi z rewolucjami technologicznymi, które zmieniają zasady działania systemów organizacyjno-gospodarczych.
Skutkiem tych transformacji jest często zaburzenie istniejącego porządku rzeczy przez
tworzenie nowych warunków dla funkcjonowania gospodarki i obywateli. W taki schemat wpisuje się również społeczeństwo informacyjne, które nie jest już teoretycznym
rozważaniem a faktem.
W tworzeniu i kierunkowaniu społeczeństwa informacyjnego biorą udział liczne siły,
wśród których wyróżnić można miedzy innymi działania samorządowe. Jak dowodzą
powyższe rozważania, samorządy pełnią bardzo istotną rolę w obserwowanych procesach, a jedną z przestrzeni, na którą mają największy wpływ jest e-administracja (czyli
jedna z kluczowych e-usług społeczeństwa informacyjnego).
Istnieje jednak znaczący rozdźwięk pomiędzy poziomem absorbcji wiedzy i usług
informacyjnych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Te pierwsze charakteryzują się dużo większą gotowością na zmiany, są otwarte technologicznie
i chętniej wprowadzają nowatorskie rozwiązania. A przecież dyfuzja rozwiązań ICT warunkuje możliwości opracowania, świadczenia i skutecznego wdrożenia elektronicznych
usług e-urzędu. Z badań statystycznych zaprezentowanych w niniejszej pracy wynika
jednak niezbicie, że poziom rozwoju e-administracji maleje wraz z decentralizacją danej
jednostki administracyjnej. Taki trend zaprezentowano na rysunkach 4, 5, 6, 7, 8, a także
w pozostałych zestawieniach statystycznych w raporcie GUS (GUS, 2018). Ustalił się następujący porządek – najbardziej zaawansowane cyfrowo są jednostki administracji państwowej, następnie urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe i wreszcie urzędy gminne.
Do pozytywów należy zaliczyć to, że wszystkie dane zaprezentowane na rysunkach
dowodzą powolnego, ale systematycznego rozwoju SI i e-administracji we wszystkich
powiązanych z tymi zjawiskami przestrzeniach. Nie oznacza to jednak, że kondycja urzędowych usług cyfrowych znajduje się w Polce na satysfakcjonującym poziomie. Wręcz
przeciwnie. Jeżeli porównać ją z usługami np. bankowości elektronicznej, to zauważyć
można spory dystans jaki dzieli te dwie e-usługi.
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SELF-GOVERNMENT ACTIVITIES SUPPORTING
THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY
IN POLAND WITH A PARTICULAR PURPOSE
OF E-GOVERNMENTN ROLE
Keywords: information society, e-government, self-government
Summary
In the chapter presented possibilities and actions which a self-government unit can implemented to accelerate the construction of the information society in Poland. Particular attention has been directed to e-government – as one of the main parameters demonstrating the
advancement of the development of knowledge civilization.

Zakończenie
Problematyka monografii została skoncentrowana na bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym, elemencie w procesie tworzenia warunków życia społeczności lokalnych, czyli zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na realizację przypisanych ustawowo działań oraz zapewnieniu warunków dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Prowadzenie gospodarki finansowej w warunkach ciągłych niedoborów budżetowych i rosnących potrzeb finansowych jest dla większości JST ustawicznym wyzwaniem wymagającym nie tylko poszukiwania nowych źródeł i instrumentów finansowania rosnących
potrzeb, ale także niemal stałego kontrolowania stanu dochodów i wydatków budżetowych oraz badania ich efektywności.
Tematyka zawarta w monografii dotyczy głównie trzech obszarów – oceny gospodarki
finansowej JST od strony dochodowej, wydatkowej i poziomu zamożności, oceny instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania przez JST oraz zmian w podejściu do
wymagań zachodzących w otoczeniu, jakim jest wdrażanie e-administracji i tworzenie
budżetu obywatelskiego. Poszczególne rozdziały przygotowano na podstawie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, dostępnych danych statystycznych oraz trafnie
dobranych narzędzi badawczych i analitycznych. Autorzy przedstawili główne wyniki
prowadzonych przez siebie badań, których kontynuacja może stanowić znaczący wkład
w rozwój finansów JST.
Wydaje się, że uważna lektura monografii powinna ułatwiać decydentom zarządzanie środkami samorządowymi. Monografia może stanowić źródło informacji i dalszych
inspiracji dotyczących specyfiki funkcjonowania oraz organizacji jednostek samorządu
terytorialnego i dalszego ich rozwoju dzięki doświadczeniom z ostatnich trzech dekad,
aktualności i szczegółowości poruszanych zagadnień, w tym nawiązywaniu do obecnej
sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz prezentacji koncepcji i nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych w sektorze samorządowym.

