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Synopsis. Omówiono jak mieszkañcy obszarów wiejskich postrzegaj¹ znaczenie otoczenia instytucjonalnego w
aktywizacji gospodarczej regionu i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Ocenie poddano rolê i zadania w³adz
lokalnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w�ród gospodarstw
rolniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Na podstawie badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e re-
spondenci dostrzegaj¹ wiele pozytywnych zmian w swoim otoczeniu, wynikaj¹cych m.in. z dzia³alno�ci w³adz
lokalnych. Jednak relatywnie niska ocena w³adz lokalnych wi¹¿e siê z ograniczeniami �rodków przeznaczonych
na realizacjê zadañ.

Wprowadzenie
Podej�cie do strategii rozwojowych zmieni³a wprowadzona w 1999 roku reforma administracyjna

i wprowadzenie zasad polityki regionalnej. W miejsce dotychczasowych 49 województw powsta³o 16
nowych województw oraz nowe jednostki samorz¹dowe � powiaty, co mia³o wp³yn¹æ na zwiêkszenie
sterowalno�ci pañstwa przez decentralizacjê i dekoncentracjê kompetencji ze szczebla centralnego na
wojewódzki oraz z wojewódzkiego na powiatowy i gminny [Angowski 2005]. W ramach tych zmian
nowym w³adzom regionalnym i jednostkom samorz¹du terytorialnego dodano nowe zadania i kom-
petencje zwi¹zane z rozwojem regionu. W konsekwencji zmianie uleg³a rola i zadania w³adz lokalnych.
Sta³y siê one nie tylko podmiotem administruj¹cym, ale równie¿ samodzielnym i samorz¹dnym pod-
miotem zarz¹dzaj¹cym, odpowiedzialnym za rozwój terenu im podleg³ego [B¹k i in. 2001].

W³adze lokalne mog¹ oddzia³ywaæ na lokalny uk³ad gospodarczy w dwojaki sposób. Po pierw-
sze kreuj¹ lokalne warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych miêdzy innymi przez two-
rzenie lokalnego prawa, lokalnego systemu podatkowego (gminy), czy te¿ decydowanie o sposo-
bie i kierunkach zagospodarowania przestrzeni. Z drugiej natomiast strony, same s¹ podmiotami
lokalnej gospodarki, przez prowadzenie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej (g³ównie w sferze u¿y-
teczno�ci publicznej) � dzia³aj¹c miêdzy innymi w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury
technicznej, spo³ecznej i ekonomicznej [Jewtuchowicz 1997].

G³ówne cele za³o¿one przez w³adze województwa lubelskiego to podniesienie konkurencyjno-
�ci regionu i wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców w warunkach zrównowa¿onego rozwoju oraz
osi¹gniêcie trwa³ego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego przez wykorzystanie geograficznego
po³o¿enia regionu jako platformy wspó³pracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej [Strategia...
2000, 2005]. Aby zrealizowaæ cel g³ówny zaproponowano nastêpuj¹ce priorytety rozwoju:
� tworzenie warunków restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-

skich,
� rozbudowê i modernizacjê systemu komunikacji i przej�æ granicznych,
� tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej,
� rozwój systemu przygotowania kadr,
� poprawê kondycji ekologicznej �rodowiska,
� tworzenie warunków racjonalnej i ekonomicznie efektywnej urbanizacji województwa,
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� ochrona i pomna¿anie dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystanie do rozwoju spo³ecznego.
W przypadku dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem obszarów wiejskich województwa lubelskiego

g³ówne zadania to:
� poprawa struktury agrarnej,
� odbudowa i rozwój spó³dzielczo�ci wiejskiej,
� tworzenie grup producenckich,
� rozwój systemu doradztwa oraz informacji rynkowej w rolnictwie,
� rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich,
� rozwój i zró¿nicowanie dzia³alno�ci gospodarczej zapewniaj¹cej alternatywne (pozarolnicze)

�ród³a dochodu,
� wdra¿anie wzorów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
� rozwój systemu edukacji zawodowej i aktywizacji spo³eczno�ci wiejskiej,
� poprawa wyposa¿enia wsi w infrastrukturê spo³eczn¹,
� tworzenie warunków integracji lokalnej spo³eczno�ci wiejskiej.

Obszar województwa lubelskiego charakteryzuje bardzo silne ukierunkowanie na produkcjê
rolnicz¹ i gospodarkê ¿ywno�ciow¹. Taki charakter regionu wynika przede wszystkim z uwarunko-
wañ historycznych, �rodowiskowych (zw³aszcza wysokiego wska�nika rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej), niskiego poziomu urbanizacji i znacznych zasobów pracy w rolnictwie [Jedut 2001].
Dlatego te¿ przemiany strukturalne powinny byæ zwi¹zane z aktywizacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹
obszarów wiejskich przez czynne zaanga¿owanie ze strony pañstwa, w³adz samorz¹dowych, spo-
³eczno�ci lokalnych i samych mieszkañców we wspó³dzia³aniu.

Cel i zakres przeprowadzonych badañ
G³ównym celem opracowania by³a ocena efektów dzia³alno�ci w³adz lokalnych w zakresie wspie-

rania rozwoju obszarów wiejskich na podstawie badañ kwestionariuszowych. Badania przeprowa-
dzono w�ród 171 w³a�cicieli gospodarstw rolniczych zlokalizowanych w gminach wiejskich i miej-
sko-wiejskich województwa lubelskiego w 2007 roku. Opracowanie stanowi czê�æ badañ
zrealizowanych w celu oceny postaw rolników po przyst¹pieniu do UE, zakresu uzyskiwanego
wsparcia z UE dla rozwoju obszarów wiejskich i rozdysponowania uzyskiwanej pomocy na pozio-
mie gospodarstw rolniczych oraz lokalnych w³adz samorz¹dowych [Jarosz-Angowska 2008].

Bior¹c pod uwagê wielko�æ obszaru badanych gospodarstw, 20,8% z nich by³o mniejsze ni¿ 5
ha, najwiêksza liczba gospodarstw by³a pomiêdzy 5-15 ha (58,9%), a tak¿e wiele gospodarstw
zawiera³o siê w przedziale pomiêdzy 15-30 ha (13,7%). Najmniejsz¹ liczbê stanowi³y gospodarstwa
pomiêdzy 30-50 ha (4,2%) i ponad 50 ha (2,4%). Wiêkszo�æ z badanych gospodarstw rolnych mia³a
mieszan¹ specjalizacjê produkcji (46,2%), 39,1% specjalizowa³o siê w produkcji ro�linnej i 14,7% w
produkcji zwierzêcej. W�ród wszystkich przebadanych gospodarstw tylko dwa gospodarstwa nie
prowadzi³y produkcji tradycyjnej, lecz ekologiczn¹.

G³ówne �ród³o przychodów w�ród przebadanych gospodarstw stanowi³a dzia³alno�æ rolnicza
(43,9% wskazañ). Spora grupa rolników (38%) wskaza³a na dzia³alno�æ rolnicz¹ i pozarolnicz¹,
18,7% respondentów zadeklarowa³o emerytury i inne �ród³a, takie jak na przyk³ad praca za granic¹.
62,9% ankietowanych uzyskiwa³o dochód poni¿ej 600 PLN na jednego mieszkañca gospodarstwa
domowego, 19,2% mia³o dochody pomiêdzy 600-800 z³ na jedn¹ osobê, 7,8% mie�ci³o siê w prze-
dziale 800-1000 PLN i tylko 10,2% badanych gospodarstw posiada³o ponad 1000 z³ dochodu na
jednego rezydenta.

Najwiêksza liczba rolników zadeklarowa³a produkcjê zarówno na rynek, jak i na w³asne potrze-
by konsumpcyjne (68,5%), 19% badanych gospodarstw produkowa³o tylko na rynek i 12,5% nie
umieszcza³o swojej produkcji na rynku, produkowa³o tylko na potrzeby w³asnej konsumpcji. Wy-
soki poziom mechanizacji zadeklarowa³o 28% ankietowanych, �redni poziom � 63,7, za� 8,3% stwier-
dzi³o, ¿e posiada gospodarstwo niezmechanizowane.

Ocena w³adz lokalnych w aktywizacji obszarów wiejskich
Zadania zwi¹zane z podwy¿szaniem konkurencyjno�ci województwa lubelskiego jako atrakcyj-

nego miejsca do inwestowania i prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej powinny byæ realizowane
przez w³adze lokalne w ramach dzia³añ dotycz¹cych rozwoju infrastruktury technicznej i spo³ecznej
(budowa i modernizacja dróg, w tym dróg szybkiego ruchu, ochrona �rodowiska � rozbudowa sieci
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wodoci¹gowych, kanalizacji,
sieci teleinformatycznej,
wsparcie dla systemu eduka-
cji). Ocenê realizacji powy¿-
szych zadañ prezentuje tabela
1. Respondenci ocenili sieæ te-
lefoniczn¹ w ramach infrastruk-
tury technicznej i szko³y pod-
stawowe w ramach
infrastruktury spo³ecznej, jako
najlepsze elementy infrastruk-
tury lokalnej. Najni¿sze oceny
rolnicy przyznali dla moderni-
zacji systemów kanalizacyj-
nych i budynków sportowych
oraz obiektów kultury. Naj-
wiêksz¹ zmianê na lepsze za-
uwa¿yli w kwestii d³ugo�ci i
stanu dróg, poprawy dostêpu
do sieci Internetu i telefonu. Z
kolei zmianê na gorsze odno-
towali w dostêpie do szkó³ gim-
nazjalnych, co mo¿e wynikaæ
z reformy systemu edukacji.
Szczegó³owa analiza próby
badawczej pozwala na wysu-
niêcie wniosku, i¿ lepsze oce-
ny dla stanu sieci kanalizacji
czy sieci wodoci¹gów wska-
zywali respondenci znajduj¹-
cy siê w wy¿szym przedziale
dochodów � powy¿ej 800 PLN
na cz³onka rodziny oraz posia-
daj¹cy wiêksze gospodarstwo
rolnicze. Zale¿no�æ ta jest od-
wrotnie proporcjonalna w przy-
padku dostêpu do Internetu.

Nastêpnie respondenci
zostali zapytani o ocenê atrak-
cyjno�ci turystycznej miejsca
zamieszkania. Najwy¿ej oce-
nili atrakcyjno�æ krajobrazow¹
swojej okolicy, która uleg³a
znacznej poprawie w ostatnim
okresie, co mo¿e wi¹zaæ siê z
wiêksz¹ dba³o�ci¹ mieszkañ-
ców o swoje otoczenie, jak te¿
z dzia³aniami w³adz lokalnych
� trosk¹ o obiekty przyrody,
a tak¿e ochron¹ zabytków.
Mimo, ¿e dostêpno�æ bazy
agroturystycznej oraz punk-
tów informacji turystycznej
oceniona zosta³a do�æ nisko,
ankietowani zauwa¿yli jednak
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Rysunek 1. Ocena korzy�ci i zagro¿eñ dla rolnictwa w zwi¹zku z
przyst¹pieniem do Unii Europejskiej.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ
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poprawê w tym obszarze dzia³alno�ci,
co przyczynia siê do osi¹gania celów
rozwoju wielofunkcyjnego obszarów
wiejskich.

Przy ocenie atrakcyjno�ci gospo-
darczej gminy najkorzystniej oceniono
dostêpno�æ do obiektów �wiadcz¹cych
us³ugi dla ludno�ci, w tym instytucji fi-
nansowych oraz rozwój sieci sklepów
(ocena najwy¿sza � 3,8). W tym obsza-
rze odnotowano równie¿ najwiêksz¹
poprawê. Wi¹¿e siê to z aktywno�ci¹
g³ównie podmiotów prywatnych, co
wskazuje na realizacj¹ celów wielofunk-
cyjnego rozwoju przez pojawianie siê
nowych, pozarolniczych �róde³ docho-
dów. Jest to jednak g³ównie efekt kre-
atywno�ci i inicjatywy w³asnej miesz-
kañców. Do�æ nisko oceniono
instytucje wspieraj¹ce przedsiêbior-

czo�æ, czêsto nie by³o takich obiektów w rejonie zamieszkania respondentów, a dzia³alno�æ gminy w tym
zakresie by³a niewystarczaj¹ca.

Na uwagê zas³uguje pozytywna postawa mieszkañców obszarów wiejskich w zwi¹zku z przy-
st¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, co wi¹¿e siê z nowymi mo¿liwo�ciami uzyskania pomocy
finansowej z programów wspólnotowych na przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Jak mo¿-
na zaobserwowaæ w tabeli 1 przy ocenie wiêkszo�ci czynników rozwoju, ankietowani dostrzegali
raczej poprawê ni¿ pogorszenie od momentu akcesji. W pytaniu bezpo�rednim o ocenê korzy�ci i
zagro¿eñ dla rolnictwa i obszarów wiejskich, prawie 60% ankietowanych dostrzeg³o wiele korzy�ci,
podczas gdy jedynie 12,9% stwierdzi³o mo¿liwo�æ pojawienia siê zagro¿eñ (rys. 1). 43,9% respon-
dentów wskaza³o dzia³alno�æ rolnicz¹ jako podstawowe �ród³o dochodu, podczas gdy 38% ankie-
towanych wskaza³o dzia³alno�æ rolnicz¹ i pozarolnicz¹ jako równorzêdne �ród³a uzyskiwania przy-
chodów. Tak wiêc rolnictwo nadal pozostaje g³ównym �ród³em dochodów na obszarach wiejskich.
Ankietowani zapytani zostali o ocenê uwarunkowañ dla prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej (rys. 2).
Zdecydowana wiêkszo�æ z nich zadeklarowa³a nieop³acalno�æ produkcji rolniczej (80%), wysokie,
trudne do spe³nienia wymogi sanitarno-weterynaryjne (73,5%) oraz problemy ze zbytem produk-
tów (64,7%). Znaczny by³ równie¿ udzia³ odpowiedzi wskazuj¹cych na zbyt du¿o biurokracji (81,2%),
co wi¹¿e siê z opiesza³¹ dzia³alno�ci¹ instytucji.

W tabeli 2 umieszczono wyniki oceny przez respondentów dzia³alno�ci w³adz lokalnych w pod-
stawowych zakresach rozwoju obszarów wiejskich zwi¹zanych z popraw¹ konkurencyjno�ci rolnic-
twa, ochron¹ �rodowiska i ró¿nicowaniem dzia³alno�ci na obszarach wiejskich. Najwy¿ej oceniona
zosta³a (ocena 3,02) dzia³alno�æ w³adz lokalnych w sferze inwestycji infrastrukturalnych � prawie 9%
wskazañ z ocen¹ 5. Jednak znacznie ni¿sza ocena dla wspierania rolnictwa (2,65) wskazuje, ¿e respon-
denci nie my�leli raczej o inwestycjach wp³ywaj¹cych na poprawê konkurencyjno�ci rolnictwa. G³ównie
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by³y to inwestycje zwi¹zane z popraw¹ sieci drogowej, telefonicznej czy wodno-kanalizacyjnej. Dzia-
³alno�æ w sferze ochrony �rodowiska oceniona zosta³a lepiej, ni¿ wsparcie dla trzeciej osi PROW �
poprawy dochodów ludno�ci przez ró¿nicowanie dzia³alno�ci na obszarach wiejskich. Niestety, naj-
ni¿ej ocenione zosta³y dzia³ania zwi¹zane ze wsparciem agroturystyki i promocj¹ ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw. Wysoko zosta³a oceniona dzia³alno�æ zwi¹zana z promocj¹ gminy.

Podsumowanie
Do�æ niska ocena w odpowiedziach respondentów w³adz lokalnych w zakresie wspierania

rozwoju obszarów wiejskich mo¿e byæ spowodowana ograniczonymi �rodkami bud¿etowymi, jaki-
mi dysponuj¹ te w³adze. Bardzo czêsto w³adze musz¹ wybieraæ pomiêdzy realizacj¹ celów spo³ecz-
nych a wspieraniem przedsiêbiorczo�ci. Nie widz¹ one zwi¹zku miêdzy wspieraniem przedsiêbior-
czo�ci a wzrostem dochodów danej jednostki samorz¹dowej. Jednak w d³u¿szym okresie mog³oby
to przyczyniæ siê do zwiêkszenia �rodków w bud¿ecie oraz zamo¿no�ci mieszkañców, a to z kolei
by³oby czynnikiem stymuluj¹cym rozwój danego regionu.

W zwi¹zku z tym, ¿e województwo lubelskie nie mia³o na tyle �rodków w³asnych, aby obraæ
drogê rozwoju przede wszystkim �w³asnymi si³ami� i aby tworzyæ dogodn¹ sytuacjê dla wykorzy-
stania swoich mo¿liwo�ci, powinno poszukiwaæ �róde³ �rodków pochodz¹cych z zewn¹trz. Warun-
kiem uruchomienia tych �rodków jest jednak sprzyjaj¹ca przysz³a krajowa polityka regionalna i
realna pomoc Unii Europejskiej. Jest to warunek konieczny zmiany wizerunku województwa lubel-
skiego z regionu peryferyjnego na region transeuropejski.

Mo¿liwo�æ po³¹czenia �rodków zewnêtrznych ze �rodkami wewnêtrznymi i zasobami woje-
wództwa stworzy z pewno�ci¹ korzy�ci dodatkowe, traktowane jako tzw. �efekty synergiczne�.
Pomoc zewnêtrzna jako czynnik przysz³ej aktywizacji regionu powinna byæ realizowana w postaci:
� pomocy pañstwa w ramach wyrównywania szans rozwojowych miêdzy regionami,
� dostêpno�ci do funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
� dop³ywie prywatnego kapita³u krajowego i zagranicznego,
� mo¿liwo�ciach ekspansji gospodarki Lubelszczyzny na rynki wschodnie,
� zainteresowaniu turystów regionem lubelskim.
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Summary
The main problem undertaken in the article is how rural residents perceive the importance of the institutional environment

in the economic activity of the region and supporting the development of rural areas. In the article the role and tasks of the local
authorities is assessed. The paper is based on the results of surveys conducted among the agricultural farms located within the
province of Lublin. Based on the studies conducted, it can be concluded that the respondents are seeing many positive changes
in their environment, resulting, inter alia, from the activities of local authorities. However, the relatively low rating of the local
authorities is linked to the restriction of appropriations to carry out tasks.
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