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Synopsis. Zrównoważony rozwój to proces, w którym działania społeczne i gospodarcze integruje się z obowiąz-
kiem zachowania stanu równowagi środowiska przyrodniczego. Podmiotem realizującym tę koncepcję na szczeblu 
lokalnym jest gmina. Jako jednostka wyposażona w samodzielność prawną, organizacyjną i gospodarczą, w tym 
fi nansową wykonuje zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych, w tym również z zakre-
su zrównoważonego rozwoju. W pracy podjęto próbę określenia samodzielności fi nansowej gmin województwa 
zachodniopomorskiego, wskazując na jej znaczenie dla możliwości realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, 
szczególnie na obszarach wiejskich. Analiz dokonano uwzględniając 2008 i 2009 rok. 

Wstęp
Obszary wiejskie, czyli tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, stanowią ponad 

90% powierzchni kraju. Liczba ich mieszkańców przekracza 37% ogółu ludności Polski. Charakteryzują 
się one wysokim bezrobociem, niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą, niskim stopniem urbanizacji, 
ale również walorami środowiskowymi i przyrodniczymi, unikalną fl orą i fauną oraz ścisłym związkiem 
człowieka ze środowiskiem. 

W Polsce, od lat 80. ubiegłego wieku, dla terenów wiejskich tworzone są modele rozwoju, których 
głównym postulatem jest wzbogacenie przestrzeni wiejskiej w inne niż wyłącznie rolnicze funkcje przy 
założeniu dbałości o stan środowiska naturalnego. Służy temu również koncepcja zrównoważonego 
rozwoju rozumiana jako równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, 
co oznacza konieczność integrowania problematyki ochrony środowiska z politykami w różnych dzie-
dzinach gospodarki [Polityka ekologiczna...2000] na wszystkich poziomach działania władzy publicznej. 

Obowiązek realizacji koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, przy uwzględnieniu jego społecznego, 
gospodarczego i ekologicznego wymiaru, spoczywa na podstawowych jednostkach samorządu teryto-
rialnego, a mianowicie na gminach. Uzyskując, w wyniku procesu decentralizacji oraz reform samo-
rządowych, samodzielność prawną, organizacyjną i gospodarczą, gminy stały się podmiotami majczmi 
osobowość prawną, prawo do powoływania własnych organów oraz działania we własnym imieniu i 
na własny rachunek na podstawie uchwalonego budżetu. Spoczywa na nich obowiązek realizacji zadań 
własnych, służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, a więc również zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Celem artykułu była próba określenia poziomu samodzielności fi nansowej gmin województwa za-
chodniopomorskiego w kontekście możliwości realizacji strategii zrównoważonego rozwoju na obszarach 
wiejskich tego regionu.

Treść artykułu została podzielona na część teoretyczną i empiryczną. W pierwszej określono istotę 
koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz rolę gminy w jej realizacji. Druga część zawiera wyniki badań 
empirycznych przeprowadzonych na podstawie danych statystycznych GUS. 

Materiał i metodyka badań
W postępowaniu badawczym wykorzystano dane pochodzące ze źródeł wtórnych, posiłkując się 

krajową literaturą przedmiotu, materiałami i publikacjami GUS i WUS w Szczecinie oraz danymi do-
stępnymi on line w Banku Danych Lokalnych. 
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Zakres terytorialny badań obejmuje gminy województwa zachodniopomorskiego (114) według ich administra-
cyjnego podziału na gminy miejskie (11), miejsko-wiejskie (52) i wiejskie (51). Badania dotyczy 2008 i 2009 roku.

W toku badań zastosowano metodę analizy literatury oraz metody analiz i porównań. Przy prezentacji 
wyników wykorzystano metodę tabelaryczną. W celu określenia samodzielności fi nansowej gmin posłu-
żono się analizą wskaźnikową. Wykorzystano wskaźnik [Heller 2006, Stanisławska i Majchrzak 2007]:
 – samodzielności fi nansowej bezwzględnej (realnej), odzwierciedlający poziom dochodów własnych 

na jednego mieszkańca, 
 – samodzielności fi nansowej wydatkowej I stopnia (samodzielności względnej, relatywnej):

WSFW1 = 
DW

x 100
DO

 – samodzielności fi nansowej wydatkowej II stopnia: 

WSFW2 = 
DW+SO

x 100
DO

 – samodzielności fi nansowej dochodowej:

WSFW = 
DW+DU

x 100
DO

gdzie:
DW – dochody własne,
DU – udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
DO – dochody ogółem,
SO  – subwencja ogólna.

Pierwszy wskaźnik jest podstawową miarą samodzielności gminy, gdyż określa realny potencjał fi nan-
sowy samorządu terytorialnego. Wskaźnik samodzielności fi nansowej wydatkowej I stopnia informuje o 
zakresie, w jakim gmina może decydować o przeznaczeniu dochodów własnych, a wskaźnik samodzielności 
fi nansowej wydatkowej II stopnia uwzględnia wszystkie środki, co do których gmina ma swobodę decyzyj-
ną. Wskaźnik samodzielności fi nansowej dochodowej informuje o możliwościach kreowania dochodów, co 
do których gmina ma pełne władztwo. Im wyższy poziom tych wskaźników, tym samodzielność fi nansowa 
gminy większa [Dylewski i in. 2004]. 

Gmina jako podmiot realizujący koncepcję zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony określany również jako ekorozwój jest ideą, z której wynika nakaz uwzględniania 

istniejących w rzeczywistości powiązań między społeczeństwem, gospodarką a środowiskiem przyrodni-
czym [Poskrobko 1997]. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest taki sposób prowadzenia działalności 
gospodarczej, wykorzystania potencjału środowiska i organizacji społeczeństwa, który zapewnia dynamiczny 
rozwój procesów produkcyjnych, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych i osiągnięcia wysokiej 
jakości życia [Poskrobko 1998].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakładając na wszystkich obywateli obowiązek dbania o stan 
środowiska (art. 86) stanowi jednocześnie, że Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia  ochronę środowiska 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), przez co ustanawia koncepcję zrównoważonego 
rozwoju zasadą działania państwa polskiego. Jednocześnie ustawa zasadnicza nakłada na władzę pu-
bliczną odpowiedzialność za ochronę środowiska oraz obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74). 

Ustanowienie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako zasady działania państwa i podkreślenie jej rangi 
w akcie prawnym o najwyższej mocy prawnej powoduje poważne konsekwencje w zakresie podmiotów i 
sposobów jej realizacji. Władza publiczna wypełniając nałożony na nią obowiązek działa na dwóch płaszczy-
znach. Na szczeblu centralnym, poprzez tworzenie regulacji prawnych i założeń polityki państwa obejmujących 
teren całego kraju, władza publiczna kreuje zewnętrzne warunki realizowania założeń strategii. Natomiast 
wcielanie w życie postulatów ekorozwoju spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli. Szczególna rola samorządu, zwłaszcza gminnego, który przez ustawodawcę został wyposażony w 
uprawnienia i narzędzia służące urzeczywistnianiu założeń opisywanej koncepcji, nie wyklucza udziału w 
tym procesie przedstawicieli lokalnego biznesu, lokalnych liderów, mieszkańców społeczności  lokalnych 
oraz wszystkich podmiotów działających na terenie gminy. Zrównoważony rozwój wymaga więc planowania, 
przyjęcia strategii jego realizacji, a także koncepcji nadzoru i kontroli, przez co konieczne jest jego uwzględ-
nianie w założeniach polityki tak krajowej, jak i lokalnej.
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W wyniku decentralizacji władzy publicznej na gminy jako podstawowe jednostki samorządu teryto-
rialnego, nałożono obowiązek realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb społeczności 
lokalnych. Wypełnianie tego obowiązku jest możliwe dzięki temu, że gminy wyposażone zostały w 
majątek, odpowiednie dla realizacji własnej polityki środki fi nansowe oraz uprawnienia gwarantujące ich 
samodzielność i możliwość decydowania o sprawach publicznych. Zadania gminy można pogrupować 
w określone kategorie:

 – infrastruktura techniczna (np. drogi, wodociągi, kanalizacja, gazyfi kacja),
 – infrastruktura społeczna (np. edukacja publiczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna),
 – porządek i bezpieczeństwo publiczne (np. zieleń miejska, zadrzewienia, ochrona przeciwpożarowa),
 – ład przestrzenny i ekologiczny (np. plany zagospodarowania przestrzennego).

Bez względu na przyjętą klasyfi kację podkreśla się, że zadania gminy mają charakter: 
 – społeczny, gdyż mają służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców, 
 – gospodarczy, ponieważ ich realizacja służy wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji 

generowaniu rozwoju gospodarczego,
 – przestrzenno-ekologiczny, gdyż wszystkie działania podejmowane na terenie gminy muszą gwaran-

tować zachowanie walorów środowiska naturalnego.
Zadania gminy bezpośrednio nawiązują do idei zrównoważonego rozwoju, sprzyjają bowiem zaspokaja-

niu potrzeb lokalnych przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ich ochronie 
[Oleszko-Kurzyna 2010]. 

Realizacja zadań gminy wymaga wyposażenia jej w środki fi nansowe adekwatne do rozmiaru 
obowiązków nań nałożonych. Zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (art. 3)  dochodami gminy są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu 
państwa.Według ustawy źródłem dochodów własnych są: wpływy z podatków i opłat, dochody uzy-
skiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na 
rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien, 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od nieterminowo przekazywanych 
należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków fi nansowych gromadzonych na rachun-
kach bankowych gminy, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody 
należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek 
samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fi zycznych oraz 
z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawodawca wskazuje ponadto, że dochodami gminy mogą być 
środki: pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Katalog dochodów gminy jest więc bardzo zróżnicowany, przede wszystkim w zakresie dochodów 
własnych. Poza sferą analiz podjętych w artykule pozostaje fakt, że budzi to uzasadnione wątpliwości 
co do konsekwencji ustawodawcy. Dodatkowo zróżnicowanie katalogu dochodów gminy wpływa na 
samodzielność gminy, zwłaszcza w jej fi nansowym aspekcie.

Samodzielność fi nansowa gminy
Samodzielność gminy realizowana jest na trzech płaszczyznach:

 – prawnej – jest pochodną posiadania przez gminę osobowości prawnej, która umożliwia jej udział w 
stosunkach cywilno-prawnych,

 – organizacyjnej – wyrażającej się w przyznaniu gminom odrębnej podmiotowości publiczno-prawnej, 
związanej z wyodrębnieniem organizacyjnym, ustrojowym i kompetencyjnym,

 – gospodarczej – urzeczywistniającej się w działaniu gminy na własną odpowiedzialność i własny 
rachunek na podstawie uchwalonego przez nią budżetu.
W ramach samodzielności gospodarczej wyróżnia się aspekt fi nansowy. Samodzielność fi nansowa gminy 

według Kańduły [2003] oznacza prawo do decydowania o strukturze i wysokości dochodów i przychodów 
oraz o rodzajach i rozmiarach wydatków i rozchodów. Kornberger-Sokołowska [2001] stwierdza, że można 
wyodrębnić dwa podstawowe ujęcia samodzielności fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego. Pierw-
sze – szerokie – oznacza prawnie zagwarantowaną możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu 
posiadanych środków, niezależnie od tego czy są to dochody własne, środki transferowane z budżetu państwa 
(subwencje, udziały w podatkach), czy przychody budżetowe (kredyty, pożyczki, sprzedaż mienia). Drugie 
– węższe ujęcie – można odnieść tylko do tych publicznych środków fi nansowych, które samorządy mogą 
pozyskiwać we własnym zakresie (a więc wyłączyć z nich te środki transferowane z budżetu centralnego, które 
mają charakter dotacji lub subwencji oraz udziały w podatkach państwowych) i które mogą wykorzystywać 
do prowadzenia własnej polityki fi nansowej danej jednostki samorządu terytorialnego.
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Pojęcie samodzielności fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego może być rozpatrywane zarówno 
w odniesieniu do ich dochodów, jak i wydatków. Według Kosek-Wojnar [2004] samodzielność fi nansowa 
w sferze dochodów sprowadzana jest zazwyczaj do uprawnień, jakie mają organy samorządu terytorialnego 
w zakresie prowadzenia polityki fi skalnej na danym terenie. Polityka fi skalna gminy sprowadzana jest przy 
tym do tzw. władztwa podatkowego, przyznawanego lub nie, organom władzy samorządowej w zakresie 
podatków i opłat lokalnych. Stanowi to pewne uproszczenie, ponieważ gama instrumentów, jakimi może 
się posługiwać samorząd, prowadząc politykę fi skalną, jest znacznie szersza. Do instrumentów takich za-
liczyć bowiem możemy defi cyt budżetowy, dług lokalny, udzielanie przez samorząd gwarancji i poręczeń. 

Samodzielność fi nansową w sferze wydatków gminy rozumieć można jako swobodę wydatkowania 
środków znajdujących się w gestii samorządu. Samodzielność ta powinna być utożsamiana ze swobodą, jaką 
mają organy samorządowe w zakresie prowadzenia polityki fi skalnej, w szczególności zaś kształtowania 
wydatków budżetowych oraz salda budżetu. Sprowadza się ona do wyboru kierunku wydatków (ustala-
nia priorytetów), określenia struktury wydatków, gospodarowania przejętym oraz należnym majątkiem, 
kształtowania salda budżetu. Czynnikiem determinującym samodzielność wydatkową jest nie tylko katalog 
zadań obligatoryjnych, ale także stopień dyrektywności w zakresie ich wykonania [Kosek-Wojnar 2004].

Samodzielność fi nansowa gmin województwa zachodniopomorskiego
Konstytucja RP oraz Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, która po ratyfi kacji stała się ponadusta-

wowym prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, jednoznacznie wskazują na zagadnienie adekwatności 
środków fi nansowych w stosunku do nałożonych na gminy zadań. W związku z tym podstawowym aspektem 
badań nad samodzielnością fi nansową jest kwestia wystarczalności środków na przewidziane do realizacji zadania. 

Wskaźnikiem obrazującym wielkość zasobów gminy jest wielkość dochodów własnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że w analizowanym okresie najniższy 
poziom wskaźnika samodzielności fi nansowej bezwzględnej wystąpił w gminach wiejskich. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca dysponowały one najmniejszymi środkami fi nansowymi. Ich poziom nie odbiegał jednak 
od poziomu środków, którymi dysponowały gminy miejsko-wiejskie. Zaobserwowano natomiast dość znaczne 
różnice w poziomie wskaźnika między gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi a gminami miejskimi. Może 
to wynikać z różnic w poziomie rozwoju poszczególnych gmin, który determinuje możliwości w zakresie 
pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów. Biorąc pod uwagę zmienność poziomu 
wskaźnika w czasie, należy zauważyć, że w gminach miejskich i wiejskich nastąpił jego spadek odpowiednio: 
o 4,8 i 0,8%. Jedynie w grupie gmin miejsko-wiejskich zanotowano wzrost jego poziomu o 6,7%. 

Analiza relatywnej (względnej) samodzielności fi nansowej daje podstawę do sformułowania wniosku, 
że spośród gmin województwa zachodniopomorskiego gminy wiejskie charakteryzują się najniższym 
udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem. Wskaźnik ten uwzględnia w swojej budowie 
ustawowy skład dochodów własnych, a więc również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa. Przesądza to o tym, że na część tych dochodów samorządy nie mają bezpośredniego 
wpływu. Mają jedynie wpływ pośredni, gdyż mogą podejmować działania mające na celu tworzenie wa-
runków dla rozwoju przedsiębiorczości, przez co wpływy do budżetu lokalnego i budżetu państwa będą 
większe. Wskaźnik samodzielności fi nansowej wydatkowej I stopnia w gminach wiejskich był niższy o 
prawie 17 p.p. w 2008 roku i o 16 p.p. w 2009 roku od jego poziomu w gminach miejskich. Wskazuje 
to jednoznacznie na najmniejszą samodzielność fi nansową tej grupy gmin. 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki samodzielności fi nansowej  gmin województwa zachodniopomorskiego w 
latach 2008-2009
Table 1. Index of zachodniopomorskie voivodeship communities fi nancial independence  in 2008-2009
Gminy/Communities Wskaźnik samodzielności fi nansowej/Financial independenceindex

bezwzględnej                                     
[zł/mieszkańca]/ 
absolute (PLN/

inhabitant)

względnej wydatkowej 
I stopnia [%]/relative

(expence I degree)
[%/]

wydatkowej 
II stopnia [%]/ 

expence II degree
[%]             

dochodowej 
[%]/income

[%]

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Miejskie/Multicipal 2001,72 1905,79 65,47 62,70 87,79 87,28 37,32 35,39
Miejsko-wiejskie/
Multicipal-rural 1379,64 1 473,05 52,14 51,49 79,34 79,11 37,60 38,93

Wiejskie/Rural 1464,35 1 452,46 48,76 46,53 78,24 77,54 37,09 35,80
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on data GUS
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Warto zwrócić uwagę, że poziom wskaźnika samodzielności fi nansowej względnej spadał w analizo-
wanym okresie, we wszystkich kategoriach gmin. Biorąc pod uwagę czas, w którym to nastąpiło można 
wnioskować, że jest to efekt spowolnienia gospodarki w związku ze światowym kryzysem fi nansowym.

Wysokość wskaźnika samodzielności fi nansowej wydatkowej II stopnia uwzględnia zarówno poziom docho-
dów własnych, jak i wysokość subwencji ogólnej.  W gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 
2008-2009 nie nastąpiły zmiany w zakresie poziomu tego wskaźnika. W analizowanych grupach gmin pozostawał 
on na podobnym poziomie, a niewielki spadek jego wysokości można zaobserwować tylko w gminach wiejskich. 

Analizując wartości wskaźnika w poszczególnych grupach gmin należy zauważyć, że w gminach 
miejskich  jego poziom był najwyższy, a w wiejskich – najniższy. Wpływ na taki stan ma poziom do-
chodów własnych odnotowany w poszczególnych gminach. 

Wskaźnik samodzielności fi nansowej dochodowej, będąc udziałem dochodów własnych pomniejszo-
nych o udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa, informuje o faktycznej samodziel-
ności gminy. Wynika ona nie tylko z ustawowego zestawu źródeł dochodów, ale również z możliwości 
wpływania na ich wysokość i zakres w ramach władztwa podatkowego.  W analizowanym okresie wy-
sokość tego wskaźnika spadła w gminach miejskich i wiejskich, natomiast w gminach miejsko-wiejskich 
zaobserwowano ponad 1% wzrost. Istotna jest także wysokość tego wskaźnika. We wszystkich grupach 
gmin jego wartości były zbliżone. Oznacza to, że średnio wszystkie gminy województwa zachodniopo-
morskiego są w podobnym stopniu zależne od sytuacji fi nansowej państwa, a także, że  mają podobną 
zdolność do generowania dochodów własnych rozumianych jako dochody z podatków i opłat. 

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej i empirycznej sformułowano kilka wniosków.

1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, jako proces zakładający realizację działań o charakterze 
społecznym i gospodarczym w harmonii ze środowiskiem naturalnym, jest wdrażana głównie przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Szczególną rolę w tym zakresie pełnią gminy. Katalog zadań 
tych jednostek samorządowych koresponduje z zadaniami zrównoważonego rozwoju. Potrzeby w 
zakresie wcielania koncepcji są największe w gminach wiejskich.

2. Realizacja zadań gminy, a w tym zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju, zależy od możliwości 
fi nansowych jednostki samorządu terytorialnego. Wielkość i struktura dochodów gmin jest z kolei  
pochodną poziomu ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

3. Gminy wiejskie województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje najniższy poziom samodzielności 
fi nansowej w porównaniu z pozostałymi kategoriami gmin. W sytuacji dużej zależności od środków prze-
kazywanych z budżetu państwa realizowane są zadania obligatoryjne o najwyższym stopniu konieczności.

4. Przy niskiej samodzielności fi nansowej jaką obserwuje się w gminach wiejskich województwa zachod-
niopomorskiego, istnieje konieczność hierarchizowania zadań biorąc pod uwagę ich dyrektywność. 
Prawdopodobne jest więc, że zadania dotyczące realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, choć 
nie tracą na ważności, będą realizowane w dalszej kolejności. 

Literatura
Bank Danych Lokalnych. [www.stat.gov.pl], 13.03.2011.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. 2004: Analiza fi nansowa w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Municipium S.A., Warszawa, 131-133.
Heller J. 2006: Samodzielność fi nansowa samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 138.
Kańduła S. 2003: Samodzielność fi nansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Akademia Ekonomiczna 

w Poznaniu, Poznań, 29.
Kornberger-Sokołowska E. 2001: Samodzielność fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym 

systemie prawnym. Studia Iuridica XXXIX, Warszawa, 109-110.
Kosek-Wojanr M. 2004: Problem samodzielności fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zesz. Nauk. 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 2, 12-15.
II Polityka Ekologiczna Państwa. 2000: Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
Oleszko-Kurzyna B. 2010: Samorząd gminny wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. 

Nauk. SERiA, t. XII, z. 1, Warszawa, 248.
Poskrobko B. 1997: Teoretyczne aspekty ekorozwoju. Ekonomia i środowisko, 1, 38.
Poskrobko B. 1998: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa, 79.
Stanisławska J., Majchrzak A. 2007: Samodzielność fi nansowa gmin wiejskich w województwie wielkopolskim 

w latach 2002-2004. [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi (red. M. Błąd i D. Klepacka-
Kołodziejska). IRWiR PAN, Warszawa, 43-46.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. 1997. Nr 78. poz. 483.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003. Nr 203. poz. 1966 ze 

zmianami.



266 Anna Oleńczuk-Paszel

Summary
The sustainable development is a process, where social and economic activities are connected with the duty of 

respect for natural environment. The mine actor in the implementation of sustainable development at the local level 
is a community. As a subject equipped with lawful, organizational and economic (fi nancial) independence, community 
is carrying out public tasks also concerning sustainable development. The author made an attempt at prescription 
of the communities fi nancial independence taking into consideration the possibility of sustainable development 
implementation. The analysis were carried on zachodniopomorskie voivodeship and concern years 2008-2009. 
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