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FINANSOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

NA PRZYKŁADZIE GMIN  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
Streszczenie: W artykule poddano analizie finansowe uwarunkowania rozwoju gmin 
województwa śląskiego w latach 2010-2015. W tym względzie poddano ocenie poziom 
nadwyżki operacyjnej określającej potencjalne możliwości finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz wskazano jej udział w dochodach ogółem. Przeanalizowano również 
wskaźnik samofinansowania, a także operacyjną i całkowitą zdolność do rozwoju, które 
informują o rzeczywistych możliwościach finansowania nakładów inwestycyjnych z wy-
pracowanej nadwyżki wolnych środków finansowych. Ponadto poddano badaniu wydatki 
inwestycyjne i dochody umożliwiające realizację przedsięwzięć rozwojowych. 
 

Słowa kluczowe: inwestycje komunalne, wydatki inwestycyjne, jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
JEL Classification: M19, M48. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Proces korzystnych zmian zachodzących na obszarze danej jednostki samo-
rządowej z wykorzystaniem jej zasobów oraz z uwzględnieniem potrzeb wła-
ściwych temu obszarowi, a także preferencji i hierarchii wartości określany jest 
mianem rozwoju lokalnego [Kożuch, 2011, s. 9; Włodarek, 2014, s. 342]. Jedną 
z głównych kwestii o kluczowym znaczeniu dla rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego są ich możliwości w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Inwestycje gminne, czyli obarczone ryzykiem celowe wydatkowanie 
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środków finansowych na powiększenie korzyści materialnych i niematerialnych 
wspólnoty samorządowej, a także poprawę jakości i zakresu wykonywanych 
usług komunalnych i społecznych [Czempas, 2013, s. 26], stanowią jeden z naj-
ważniejszych czynników rozwoju lokalnego. Ich realizacja, ukierunkowana na 
zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jej bytu, wpływa na 
zwiększenie konkurencyjności samorządów lokalnych. Działalność inwestycyj-
na jednostek samorządowych, która powinna zapewnić ich długotrwały rozwój 
poprzez aktywizację gospodarczą regionu, różni się znacząco od inwestycji 
przedsiębiorstw zarówno ze względu na cel, sposób finansowania, jak i sposób 
liczenia efektywności [Misterek, 2008, s. 35].  

Rozwój jednostek samorządowych w znacznym stopniu zależny jest od ich 
sytuacji finansowej. Posiadane zasoby finansowe stanowią fundament funkcjo-
nowania gminy oraz warunkują realizację wszelakich zadań, w tym o charakte-
rze inwestycyjnym. Celem artykułu jest ocena finansowych uwarunkowań roz-
woju gmin znajdujących się na terenie województwa śląskiego. W pierwszej 
części opracowania dokonano analizy wydatków inwestycyjnych gmin woje-
wództwa śląskiego, wskazując przy tym ich poziom oraz udział w wydatkach 
ogółem. Przeanalizowano także poziom i strukturę dochodów budżetowych sta-
nowiących źródło finansowania ich działalności bieżącej i inwestycyjnej. Podda-
jąc ocenie finansowe uwarunkowania badanych samorządów do rozwoju, prze-
analizowano poziom nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach ogółem, 
a na podstawie relacji wolnej kwoty netto do ogółu dochodów budżetowych 
oceniono ich możliwości rozwojowe bez względu na źródło finansowania wy-
datków inwestycyjnych. Pogłębieniem badania była analiza wskaźnika samofi-
nansowania odzwierciedlającego stopień wsparcia realizowanych przedsięwzięć 
rozwojowych środkami własnymi, a także ocena ich potencjału inwestycyjnego 
w oparciu o wskaźniki operacyjnej i całkowitej zdolności do rozwoju. Analizę 
samorządów gminnych województwa śląskiego przeprowadzono z uwzględnie-
niem podziału gmin na miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Okres badawczy 
obejmuje lata 2010-2015, co pozwoliło na ocenę tendencji zmian analizowanych 
wielkości w czasie. Materiał empiryczny wykorzystany w badaniu stanowiły 
informacje pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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1.  Analiza dochodów i wydatków inwestycyjnych gmin województwa 
śląskiego w latach 2010-2015 

 
Finansowanie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oparte na budże-

towych źródłach zasilania jest uwarunkowane prowadzeniem samodzielnej go-
spodarki finansowej, która z kolei uzależniona jest od posiadania stałych źródeł 
dochodów [Kogut-Jaworska, 2011, s. 307]. Poziom i struktura dochodów wpły-
wają na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządowych, 
warunkując przy tym ich aktywność inwestycyjną. 
 
Tabela1. Dochody budżetowe gmin województwa śląskiego w latach 2010-2015 
 

Dochody (tys. zł) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gminy ogółem 15 209 687 15 837 956 16 392 302 17 249 605 18 560 411 18 838 495 
Gminy miejskie 11 908 879 12 331 604 12 836 788 13 578 550 14 698 125 14 804 410 
Gminy miejsko-wiejskie 954 464 987 668 1 020 513 1 027 927 1 116 860 1 170 899 
Gminy wiejskie 2 346 345 2 518 683 2 535 002 2 643 128 2 745 426 2 863 187 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Z oceny poziomu dochodów budżetowych gmin województwa śląskiego  

w latach 2010-2015 wynika systematyczny wzrost ich wartości, zarówno w uję-
ciu łącznym, jak i w poszczególnych typach gmin. Uwzględniając skrajne lata 
okresu badawczego, w 2015 r. w stosunku do 2010 r. dochody wzrosły o 22%  
w przypadku gmin wiejskich, o 23% w gminach miejsko-wiejskich oraz o 24% 
w gminach miejskich. W sumie we wszystkich gminach województwa śląskiego 
ich poziom zwiększył się z 15,2 do ponad 18,8 mld zł. Warto przy tym dodać, że 
wzrost wartości dochodów ogółem związany był niewątpliwie z corocznym 
wzrostem poziomu dochodów bieżących gmin województwa śląskiego, których 
znaczenie jest zdecydowanie największe, bowiem ich wartość wahała się  
od 13,5 mld zł w pierwszym analizowanym roku do prawie 17 mld zł w roku 
ostatnim. 
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w procesie finansowania przedsięwzięć rozwojowych gmin województwa ślą-
skiego, co z pewnością przełożyło się na odnotowany w tym okresie spadek 
nakładów inwestycyjnych, który w stosunku do 2014 r. wyniósł 19%. Zmniej-
szenie aktywności inwestycyjnej badanych samorządów gminnych wynikało 
również ze zmian w sposobie opracowywania indywidualnego wskaźnika zadłu-
żenia oraz wprowadzenia zasady równoważenia budżetu bieżącego. 
 

 
 

Rys. 4.  Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin województwa 
śląskiego w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Analizując udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem można 

dostrzec, że w gminach województwa śląskiego odczuwających skutki kryzysu 
inwestycyjnego przejawiającego się głównie w mniejszej dynamice dochodów 
do 2012 r. widoczny był spadek badanego wskaźnika. W 2013 r., z wyjątkiem 
gmin miejsko-wiejskich, których udział w nakładach inwestycyjnych całego 
województwa był niewielki (zaledwie 4%), nastąpił wzrost wydatków na reali-
zację przedsięwzięć rozwojowych, co przełożyło się na zwiększenie udziału 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem do prawie 19% w gminach 
miejskich oraz do ponad 21% w gminach wiejskich. W roku kolejnym na skutek 
efektywnego wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ustabili-
zowania sytuacji gospodarczej w kraju nastąpił dalszy wzrost badanej miary do 
niemalże 22% w gminach miejskich i wiejskich oraz 17% w gminach miejsko- 
-wiejskich.  
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bieżące, co także znalazło odzwierciedlenie we wzroście aktywności inwesty-
cyjnej badanych gmin. W ostatnim roku wydatki na sfinansowanie przedsię-
wzięć rozwojowych zmalały, mimo iż w przypadku gmin miejskich i miejsko- 
-wiejskich osiągnięto najwyższy poziom nadwyżki operacyjnej. Należy tu jed-
nak wspomnieć o wprowadzonej w 2014 r. nowej formie limitowania zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłu-
żenia, której skutki znalazły odbicie w budżecie 2015 r. 

Dla określenia stopnia, w jakim jednostki samorządowe mogłyby zaciągnąć 
nowe zobowiązania, należy przeanalizować wskaźnik odzwierciedlający udział 
nadwyżki operacyjnej w ich łącznych dochodach. Relacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów ogółem wskazuje, jaka część dochodów bieżących pozostałych po 
pokryciu wszystkich wydatków bieżących gmin może być wykorzystana na 
sfinansowanie działań o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość opisy-
wanego wskaźnika, tym większe możliwości inwestycyjne danej jednostki sa-
morządowej [Wskaźniki do oceny…, 2015, s. 6]. 
 

 
 

Rys. 6. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Z danych zestawionych na rys. 6 wynika, że gminy województwa śląskiego 

mogły z osiągniętej nadwyżki operacyjnej sfinansować średnio 7-9% wydatków 
majątkowych. Zarówno w gminach ogółem, jak i w gminach miejskich (których 
znaczenie ze względu na osiągane dochody i ponoszone wydatki jest zdecydo-
wanie największe) badana miara przyjęła wartość najniższą w 2012 r., co przeło-
żyło się na zmniejszenie możliwości rozwoju, w wyniku czego nakłady na reali-
zację przedsięwzięć inwestycyjnych badanych jednostek samorządowych były  
w tym czasie najmniejsze. W gminach miejsko-wiejskich oraz wiejskich najniż-
sze wartości odnotowano w 2010 r., niemniej jednak w gminach wiejskich wy-
datki inwestycyjne w tym okresie przyjęły wartość najwyższą.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

gminy ogółem 7,43 8,16 7,01 7,49 8,93 8,98

gminy miejskie 7,49 7,99 6,74 7,17 8,60 8,89

gminy miejsko-wiejskie 5,74 7,33 6,99 7,32 9,12 9,42

gminy wiejskie 7,79 9,32 8,39 9,22 10,62 9,25
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W ocenie możliwości rozwojowych gmin istotną kategorią, bez względu na 
źródło finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym, jest wolna kwota 
netto, stanowiąca różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi 
pomniejszonymi o wydatki na obsługę długu [Zawora, 2013, s. 436]. Odniesie-
nie wolnej kwoty netto do łącznych dochodów budżetowych dostarcza informa-
cji o zdolności danej jednostki samorządu terytorialnego do finansowania nakła-
dów inwestycyjnych ze środków własnych i/lub zwrotnych źródeł finansowania 
pochodzących z zaciągniętych kredytów, pożyczek bądź emisji obligacji komu-
nalnych, czyli dłużnych papierów wartościowych.  
 

 
 

Rys. 7. Wolne środki netto w relacji do dochodów ogółem 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Poddając analizie zdolności gmin województwa śląskiego do finansowania 

wydatków o charakterze inwestycyjnym można dostrzec, że najniższy poziom 
wskaźnika wyrażającego udział wolnej kwoty netto w dochodach budżetowych 
wystąpił w tym roku, w którym poszczególne typy gmin oraz wszystkie gminy 
razem poniosły najmniejsze wydatki inwestycyjne. Zatem w gminach ogółem 
oraz w gminach miejskich i wiejskich było to w 2012 r., a w miejsko-wiejskich 
w następnym, czyli w 2013. W gminach miejskich, w których zarówno nakłady 
poniesione na przedsięwzięcia rozwojowe, jak i osiągnięte dochody były naj-
większe, badana miara przyjęła najwyższą wartość w 2014 r., czyli dokładnie  
w tym samym, w którym poziom wydatków o charakterze inwestycyjnym był 
najwyższy. 

Pogłębieniem oceny możliwości inwestycyjnych gmin jest wskaźnik samo-
finansowania, odzwierciedlający udział nadwyżki operacyjnej powiększonej  
o dochody majątkowe w wydatkach majątkowych. Jego wyższy poziom oznacza 
zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowej wynikającej z nadmiernych 
kosztów obsługi zadłużenia. Jednakże zbyt wysoki poziom, szczególnie w dłuż-
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Natomiast całkowita zdolność do rozwoju w latach 2012 i 2013 przyjęła 
najniższe wartości dla ogółu gmin śląskich, w tym w gminach miejskich mają-
cych największe znaczenie z uwagi na poziom zarówno osiągniętych dochodów, 
jak i poniesionych wydatków, z kolei najwyższy w 2014 r., co znalazło niewąt-
pliwie odbicie w aktywności inwestycyjnej badanych jednostek samorządowych, 
w roku tym bowiem gminy miejskie oraz wszystkie gminy razem województwa 
śląskiego przeznaczyły na swój rozwój najwięcej środków finansowych, naj-
wyższy był też udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Podob-
nie jak w przypadku operacyjnej zdolności do rozwoju, również przy tym 
wskaźniku najwyższy poziom odnotowano w gminach wiejskich, w 2011 r. wol-
ne środki stanowiły bowiem 22% ich łącznych dochodów. 
 
 
Podsumowanie 
 

Warunkiem efektywnego funkcjonowania jednostki samorządu terytorial-
nego jest dążenie do permanentnego rozwoju. Oznaką rozwoju, czyli podąża-
niem za potrzebami społeczności lokalnej i kształtowaniem nowych potrzeb, jest 
inwestowanie obejmujące realizację przedsięwzięć infrastruktury komunalnej  
i społecznej. Wdrażane inwestycje wpływają na poziom życia mieszkańców 
gminy oraz przekładają się na wzrost konkurencyjności jednostki samorządowej. 

Na aktywność inwestycyjną gmin województwa śląskiego w pierwszych la-
tach okresu badawczego wpłynął kryzys finansowy i będące jego konsekwencją 
spowolnienie gospodarcze, które jednostki samorządowe odczuły z pewnym 
opóźnieniem. Najniższe wydatki inwestycyjne oraz ich udział w wydatkach 
ogółem odnotowano bowiem w 2012 r., przy czym należy zaznaczyć, że naj-
większy wpływ na poziom aktywności inwestycyjnej ogółu gmin województwa 
śląskiego miały gminy miejskie, których nakłady inwestycyjne stanowiły nie-
malże 80% łącznych wydatków o charakterze inwestycyjnym. Najwyższy po-
ziom nakładów na działalność prorozwojową wystąpił w 2014 r., niemniej jed-
nak w roku kolejnym ich wartość ponownie zmalała. Spadek ten był 
niewątpliwie związany ze zmianą zasad kształtowania poziomu zadłużenia jed-
nostek samorządu terytorialnego i wprowadzenia indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia, który, uwzględniając sytuację finansową jednostki samorządowej, 
wymusza wprowadzenie większej dyscypliny wydatkowej. Nie bez znaczenia 
było także ukończenie realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 
unijnych przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz roz-
strzyganie wniosków w ramach nowej, obejmującej lata 2014-2020, i jeszcze 
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stosunkowo niewielkie wykorzystanie w działalności inwestycyjnej środków 
obcych pozyskanych z budżetu unijnego. 

W latach objętych analizą we wszystkich typach gmin województwa ślą-
skiego wypracowano nadwyżkę operacyjną. Uwzględniając skrajne lata okresu 
badawczego, wzrósł także jej udział w dochodach ogółem, co szczególnie  
w 2014 r. przełożyło się zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Wskaźnik sa-
mofinansowania w 2015 r. przekroczył poziom 100%, jednakże w latach wcze-
śniejszych, mimo iż badane gminy nie posiadały pełnych możliwości finanso-
wania działalności inwestycyjnej z własnych środków, przy wykorzystaniu 
źródeł zewnętrznych mogły bez większych zakłóceń realizować przedsięwzięcia 
prorozwojowe, co było szczególnie widoczne w 2014 r. Ponadto w roku tym 
zarówno operacyjna, jak i całkowita zdolność do rozwoju ukształtowały się na 
najwyższym poziomie.  
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FINANCIAL CONDITIONS FOR THE LOCAL GOVERNEMENT UNITS 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF SILESIAN VOIVODESHIP 

MUNICIPALITIES 
 
Summary: In the paper there is an evaluation of financial conditions for the develop-
ment of local governments in the Silesian Voivodeship in 2010-2015. Therefore it exam-
ines the level of operating surplus that defines potential financing opportunities for in-
vestment projects, indicates its share in the municipalities’ total income, analyzes a self-
financing indicator, as well as operational and total capacity for development which 
informs about the real possibilities of finansing investment expenditures from achived 
surplus of free funds. Moreover it investigates investment spendings in local selfgov-
ernments and income which enables implementation of development projects. 
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