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Abstrakt. Celem pracy była ocena inwestycyjnej działalności gmin prowadzona zarówno w aspekcie war-
tości poniesionych wydatków budżetowych, jak i opinii społeczności lokalnych. Dane pochodziły głównie 
z badań ankietowych prowadzonych w gminach. Wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 
2000-2011 zwiększyła się niemal 4-krotnie. Największą dynamikę zanotowano w grupie gmin wiejskich, 
które również relatywnie największą część swoich wydatków budżetowych przeznaczały na inwestycje. 
Ankietowani wskazywali na duże znaczenie kosztów inwestycji w wydatkach gmin, równocześnie jako 
pożądane źródła ich finansowania wskazywali bezzwrotne środki zewnętrzne, w tym fundusze UE.

Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców przez 

realizację zadań publicznych. Zadania te mogą być ich zadaniami własnymi lub zleconymi przez 
administrację rządową na podstawie ustawy lub na mocy porozumień. Fundamentem realizacji 
zadań publicznych przez samorząd terytorialny jest posiadanie własnego majątku, odrębnych od 
państwa finansów i własnej administracji [Potoczek 2000].

Podejmowanie i realizację projektów inwestycyjnych przez JST traktuje się jako zjawisko złożone, 
co wynika z faktu wydatkowania na ich realizację funduszy publicznych oraz ze złożoności technicznej, 
organizacyjnej i ekonomicznej. Z uwagi na fakt, iż inwestycje samorządowe dotyczą głównie poprawy 
warunków życia mieszkańców, nie sposób nie uwzględnić przy ich realizacji uwarunkowań o charak-
terze społecznym. Ponadto, gminy oraz jednostki samorządowe pozostałych szczebli, jako podmioty 
publiczne podlegają różnym ograniczeniom natury administracyjnej i prawnej [Jarosiński 2003].

Celem badań była próba oceny inwestycyjnej działalności jednostek samorządu terytorialnego 
w gminach. Została ona przeprowadzona w dwóch wymiarach. W pierwszym dokonano analizy 
wykonanych wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2000-2011, natomiast w drugim poddano 
ocenie wypowiedzi respondentów na temat postrzegania przez nich działalności inwestycyjnej 
w ich miejscu zamieszkania.

Materiał i metodyka badań
Materiał empiryczny do prowadzonych analiz pochodził z własnych badań ankietowych przeprowa-

dzonych w 2012 r. wśród przedstawicieli lokalnych społeczności. Dobór respondentów był zaprojektowany 
w taki sposób, aby w każdej gminie uwzględnić w maksymalnym stopniu reprezentowanie przedstawicieli 
różnych środowisk społeczno-zawodowych. W wyniku weryfikacji do analizy zakwalifikowano 120 
kwestionariuszy z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły zróżnicowanych kwestii związanych z funkcjono-
waniem i rozwojem lokalnej infrastruktury, a także źródeł finansowania komunalnych inwestycyji. 
W celu przedstawienia makroekonomicznego ujęcia wydatków inwestycyjnych gmin wykorzy-
stane zostały również dane statystyki publicznej pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS.
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Wyniki badań
Ponoszenie przez samorząd terytorialny wydatków służy realizacji nałożonych na nie w drodze 

odpowiednich aktów prawnych zadań publicznych. Jakkolwiek wydatki jednostek samorządu tery-
torialnego mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, to jednym z najbardziej powszechnie 
stosowanych jest podział na wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą finansowania 
szerokiego spektrum usług użyteczności publicznej oraz bieżących usług społecznych, natomiast 
do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów 
do spółek prawa handlowego, a także wydatki inwestycyjne. Te ostatnie stanowią zdecydowaną 
większość realizowanych przez JST wydatków majątkowych, a przez wielu autorów traktowane są 
jako symptom prorozwojowego nastawienia budżetu samorządu terytorialnego.

W warunkach kryzysu, wskutek ograniczenia wysokości środków finansowych, którymi 
dysponują samorządy, stosowane są dwa odmienne kierunki działania [Sierak 2011]: 
 – pozostawienie wydatków na poziomie zbliżonym do ich wykonania w okresie wzrostu go-

spodarczego z równoczesnym uzupełnieniem dochodów przychodami z zaciągnięcia długu 
lub sprzedażą komunalnego majątku,

 – zmniejszenie wydatków budżetowych realizowane w dwóch odmianach – obniżania wydatków 
bieżących lub redukcji wydatków majątkowych.
Pierwszy spośród wymienionych kierunków wiąże się najczęściej z powstawaniem zadłużenia 

samorządów i koniecznością jego obsługi w kolejnych latach budżetowych, pozwala jednak wy-
konywać zadania publiczne na dotychczasowym poziomie. Samorządy realizujące drugi kierunek 
starają się natomiast nie dopuścić do wzrostu poziomu zadłużenia racjonalizując wydatki bieżące 
lub wprowadzając ograniczenia w polityce inwestycyjnej.

Globalna wartość poniesionych przez gminy wydatków inwestycyjnych wzrosła w latach 2000-
2011 niemal czterokrotnie – z 8,17 do 30,29 mld zł (tab. 1). Wzrost ten był jednak zróżnicowany w 
poszczególnych typach gmin. Najwyższy odnotowano w zbiorowości gmin wiejskich, wśród których 
wydatki na inwestycje w 2011 r. stanowiły 4,5-krotność kwoty zrealizowanej dekadę wcześniej. Re-
latywnie najniższe tempo przyrostu (ok. 3,2-krotnie) wydatków inwestycyjnych zaobserwowano w 
populacji gmin miejskich. Pomimo tej różnicy w dynamice zmian wydatków inwestycyjnych warto 
jednak wyraźnie zaznaczyć, że na koniec okresu analizy łączne wydatki na inwestycje gmin miejskich 
były niemal dwukrotnie wyższe od zrealizowanych na ten cel wydatków jednostek wiejskich.

Obok całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych w analizie finansów JST ważny jest rów-
nież ich udział w ogólnej sumie zrealizowanych wydatków budżetowych. Dzieje się tak, dlatego 
że wydatki inwestycyjne zaliczane są do najbardziej efektywnych instrumentów oddziaływania 
na rozwój gospodarki gmin [Satoła 2010, Telka 2006].

Tabela 1. Zestawienie wartości wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2000-2011 (ceny stałe – 2011 r.) 
Table 1. Statement of municipalities capital expenditure in the period 2000-2011 (at constant prices – 2011)
Typ gminy/
Community 
type

Wydatki inwestycyjne w roku [mln zł]/Capital expenditure in year [mln PLN]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Miejskie/
Urban 4 961 5 139 4 835 3 831 4 971 6 414 9 081 10 991 13 090 14 668 15 951 16 095

Miejsko-
wiejskie/
Urban-
rural

1 358 1 440 1 540 1 524 1 897 2 225 2 922 2 942 3 777 4 776 5 964 5 863

Wiejskie/
Rural 1 851 1 966 2 224 2 536 3 155 3 250 4 180 4 096 4 985 6 472 8 784 8 329

Ogółem/
Total 8 170 8 544 8 598 7 891 10 023 11 890 16 182 18 029 21 852 25 915 30 700 30 287

Źródło: opracowanie na podstawie danych BDL GUS
Source: study based on LDB CSO data
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Udział wydatków inwestycyjnych w całkowitych wydatkach gmin uległ zwiększeniu z poziomu 
18,85 do 21,45% (tab. 2). Należy przy tym zauważyć, że wzrost tego udziału w analizowanym okre-
sie nie miał systematycznego charakteru. Początkowo w każdym kolejnym roku z samorządowych 
budżetów na inwestycje wydatkowano coraz mniej pieniędzy. Ta tendencja uległa odwróceniu 
w 2004 r. i przez następnych 6 lat udział wydatków przeznaczonych na inwestycje w budżetach 
lokalnych wzrastał. Ponowne odwrócenie trendu zaobserwowano w 2011 r., w którym w każdej 
z zaprezentowanych kategorii gmin na inwestycje wydatkowano mniej niż w roku poprzednim.

Jakkolwiek wartość wydatków inwestycyjnych w analizowanym okresie wyraźnie się zwięk-
szyła (tab. 1), to zaprezentowane na rysunku 1 dane dotyczące dynamiki w ujęciu rocznym 
dowodzą dużego zróżnicowania w tym zakresie. Najszybszy wzrost wydatków inwestycyjnych 
odnotowano w latach 2003-2004, co było spowodowane przystąpieniem Polski do struktur UE 
i pojawieniem się funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój lokalnej infrastruktury. 
Był to również pierwszy rok pozytywnych zmian w dynamice produktu krajowego brutto po 

Tabela 2. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin w latach 2000-2011 
Table 2. The share of municipalities capital expenditures in the total expenditures in the period 2000-2011 
Typ gminy/
Community 
type

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach/Share of municipalities capital 
expenditures in the total expenditures [%]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Miejskie/
Urban 18,8 17,4 15,7 12,8 14,1 15,6 19,4 20,9 21,5 21,7 21,9 20,2

Miejsko-
wiejskie/
Urban-
rural

18,1 17,2 17,0 15,8 16,8 17,1 19,2 17,8 19,6 22,0 23,8 22,0 

Wiejskie/
Rural 19,4 18,5 18,9 19,6 20,9 19,1 20,6 18,9 19,9 23,0 26,3 23,8

Ogółem/
Total 18,9 17,6 16,6 15,1 16,3 16,7 19,6 19,8 20,8 22,1 23,4 21,5

Źródło: opracowanie na podstawie danych BDL GUS
Source: study based on LDB CSO data

Rysunek 1. Dynamika wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2000-2011 (rok poprzedni = 100) (ceny stałe)
Figure 1. The dynamics of municipal capital expenditure in the 2000-2011 (previous year = 100) (constant prices)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
Source: own study based on LDB CSO data
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trwającym kilka lat okresie spowolnienia gospodarczego. Niskie wartości odnotowane w 2003 
r. spowodowały pojawienie się tzw. efektu bazy statystycznej, który implikował tak dynamiczne 
zmiany w tym okresie. Od 2010 r. obserwuje się natomiast silny spadek wydatków inwestycyjnych 
w każdej kategorii gmin. Największy wystąpił w grupie gmin wiejskich, które ujemną dynamikę 
odnotowały pierwszy raz od 4 lat.

Realizowane inwestycje komunalne 
są nie tylko widoczne w zmieniającym 
się otoczeniu, lecz należą również najbar-
dziej oczekiwanych. Od wielu już lat do 
priorytetów inwestycyjnych gmin zalicza 
się gospodarkę ściekową i modernizację 
infrastruktury drogowej [Wojewodzic 
2003]. Na tle ogólnopolskich tendencji 
zaobserwowanych w zakresie finansowania 
wydatków inwestycyjnych przez gminy 
analizą objęto wypowiedzi respondentów, 
charakteryzujące postrzeganie przez nich 
procesu prowadzenia przedsięwzięć inwe-
stycyjnych przez władze samorządowe w 
ich środowiskach lokalnych. 

W pierwszej kolejności zapytano o 
znaczenie wydatków inwestycyjnych w 
zakresie infrastruktury technicznej i spo-
łecznej w lokalnych budżetach (rys. 2.) 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, 
że zdecydowana większość ankietowa-
nych dostrzega duże znaczenie wydatków 
infrastrukturalnych w samorządowych 
budżetach. Wynika to zapewne ze świado-
mości dużych kosztów, jakie muszą zostać 
poniesione z funduszy publicznych celem 
wytworzenia lub rewitalizacji określonych 
urządzeń lub obiektów infrastrukturalnych. 
Przeciwnego zdania było łącznie 8% , z 
czego zaledwie 1% wyraziło zdecydowany 
sprzeciw. Pozostałe 7% raczej nie podzielało 
poglądu o dużym udziale wydatków infra-
strukturalnych w ogólnych wydatkach gmin.

Połowa ankietowanych (49%) była 
przekonanych o jednoznacznie pozytywnym 
wpływie wydatków ponoszonych przez 
gminy na rozbudowę infrastruktury na po-
ziom życia mieszkańców. Zależność taką 
jako raczej pozytywną oceniło kolejne 39% 
respondentów, zatem 88% respondentów 
dostrzegało pozytywne związki pomiędzy 
prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych 
a standardem ich życia. W tej grupie znalazły 
się osoby reprezentujące różne grupy zawo-
dowe, pochodzące z różnych typów gmin, co 

Rysunek 2. Zestawienie wypowiedzi respondentów na temat 
tego, czy wydatki na infrastrukturę techniczną i społeczną 
są istotną częścią wydatków budżetowych gmin
Figure 2. The summary of respondents’ opinions about 
the expenditure on technical and social infrastructure are 
an important part of the municipal budget expenditure
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 3. Zestawienie opinii respondentów o wpływie 
wydatków infrastrukturalnych na poprawę poziomu 
życia mieszkańców 
Figure 3. The summary of respondents’ opinions about 
the impact of spending on infrastructure improve 
residents living standard
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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dowodzi powszechności opinii o infrastrukturalnych uwarunkowaniach jakości życia mieszkańców w 
lokalnych wspólnotach terytorialnych.

Jako najbardziej pożądane źródło finansowania inwestycji komunalnych ankietowani wskazali 
fundusze UE (55%). Za takim wyborem przemawiał fakt, iż jest to sposób w najmniejszym stopniu 
obciążający budżet samorządu. Na bieżące dochody gmin w tym aspekcie wskazało tylko 15%, 
zaś na kredyty inwestycyjne zaledwie niespełna 5%. Pozostali ankietowani wskazywali różne 
kombinacje tych źródeł, pośród których dość często pojawiało się łączenie środków własnych 
gminy z funduszami UE. Wynika stąd, że respondenci do minimum chcieli ograniczyć korzystanie 
z dłużnych źródeł finansowania z uwagi na koszty takiego rozwiązania, zastępując go tańszymi 
sposobami, bazującymi głównie na źródłach bezzwrotnych.

Podsumowanie 
Prowadzenie przez JST działalności inwestycyjnej zaliczane jest do najistotniejszych obszarów 

ich funkcjonowania. W przeciwieństwie do wielu innych zadań samorządu, aktywność na tym 
polu determinuje nie tyle obecny poziom życia mieszkańców, co kreuje sprzyjające warunki dla 
rozwoju społeczno-ekonomicznego wspólnot terytorialnych.

Przeprowadzone analizy wskazują, iż wartość inwestycyjnych wydatków gmin w okresie ostatnich 
12 lat wydatnie się zwiększała. Największy postęp zanotowano w tym aspekcie w grupie gmin wiejskich, 
które również relatywnie największą część swoich wydatków przeznaczały na inwestycje. Oznacza to 
chęć nadrobienia tzw. luki infrastrukturalnej, dzielącej obszary wiejskie od terenów zurbanizowanych.

Ankietowani w zdecydowanej większości byli świadomi faktu, że wydatki inwestycyjne są dla 
ich gmin kosztowne i stanowią istotną część ich budżetów, dlatego jako najbardziej preferowane 
źródło ich finansowania wskazywali fundusze UE. Z drugiej jednak strony powszechna była 
wśród nich świadomość konieczności inwestowania w infrastrukturę dla poprawy standardu życia.
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Summary
The aim of the article was to assess the municipalities investment activities conducted both in terms 

of budget expenditure, and the general community opinion. The data came mainly from the own surveys 
conducted in the municipalities. The value of capital expenditure incurred in the period 2000-2011 increased 
by almost 4-times. The highest growth was noted in the group of rural communities, that have also relatively 
the largest part of their budget expenditure allocate to investments. The respondents shared the view of the 
great importance of investment costs in the municipalities expenditure simultaneously, as a desirable source 
of financing indicating non-refundable external funds, including EU funds.

Adres do korespondencji
dr inż. Łukasz Satoła

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. (12) 662 43 87
e-mail: lsatola@ar.krakow.pl


