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Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii
Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego
The using of the European Union regional policy instruments
in local government units
W artykule autorzy podejmują próbĊ przedstawienia wykorzystania funduszy
strukturalnych przez gminy. Jako obszar badaĔ przyjĊto teren województwa maáopolskiego.
Analizą objĊto dwa programy operacyjne wspóáfinansowane z funduszy strukturalnych UE, które
byáy wdraĪane w Polsce w okresie programowania 2004-2006. Byáy to Sektorowy Program
Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Analizy
poprowadzono z uwzglĊdnieniem specyfiki i zróĪnicowania budĪetów lokalnych.

WstĊp
Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest dąĪenie
do konwergencji, czyli stwarzanie korzystnych warunków dla procesów wzrostu
i rozwoju gospodarczego oraz do wyrównywania poziomu rozwoju pomiĊdzy
poszczególnymi regionami wspólnoty. Od momentu powstania koncepcji tej polityki
(pierwsze wzmianki na jej temat pojawiáy siĊ juĪ w Traktacie Rzymskim1) do chwili
obecnej zarówno liczba celów, jak i rodzaj narzĊdzi, przy pomocy których są one
osiągane ulegaáy zmianom w taki sposób, aby odpowiadaáy aktualnym wymogom
ze strony gospodarki Ğwiatowej.
Celem ujednolicenia polityki regionalnej w poszczególnych paĔstwach
czáonkowskich UE oraz zapewnienia efektywnoĞci jej wdraĪania oparto ją na szeĞciu
podstawowych zasadach:
 dodatkowoĞci (wspóáfinansowania) – dofinansowanie unijne ma uzupeániaü,
a nie zastĊpowaü fundusze z budĪetu krajowego,
 koncentracji - Ğrodki przeznaczane są dla regionów, które znajdują siĊ
w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej,
 kompatybilnoĞci – zgodnoĞci z przepisami traktatów, celami i instrumentami
wspólnych polityk oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony Ğrodowiska,
 partnerstwa – czyli wspóápracy Komisji Europejskiej z wáadzami krajowymi,
regionalnymi i lokalnymi,
1
Traktat Rzymski o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej
[http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_en.htm (15.10.2008)]
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pomocniczoĞci (subsydiarnoĞci) – wáadze wyĪszego szczebla nie mogą
podejmowaü dziaáaĔ w sprawach, których zaáatwienie leĪy w gestii wáadz
niĪszego szczebla,
programowania – pomoc przeznaczana jest na programy trwaáego
rozwiązywania problemów danej gaáĊzi gospodarki lub danego regionu.2

Wszystkie programy pomocowe opracowywane zarówno na szczeblu krajowym
i dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem okreĞlonej dziedziny gospodarki, jak
i te przygotowywane przez poszczególne regiony podlegają negocjacjom z Komisją
Europejską, podczas których szczególną uwagĊ zwraca siĊ na zgodnoĞü zapisów
programowych z zasadami prowadzenia polityki strukturalnej. Zasady te znajdują
odzwierciedlenie nie tylko na poziomie caáych programów operacyjnych, lecz równieĪ
na szczeblu ich czĊĞci skáadowych (okreĞlanych najczĊĞciej mianem dziaáaĔ) oraz
na poziomie pojedynczych projektów realizowanych przez beneficjentów pomocy.
Instrumentarium polityki regionalnej UE tworzą róĪne narzĊdzia, wĞród których
gáówna rola oraz najwiĊksza alokacja Ğrodków finansowych przypada na fundusze
strukturalne. Są one kluczowym Ĩródáem finansowania szerokiej gamy zróĪnicowanych
rodzajowo przedsiĊwziĊü sáuĪących rozwojowi poszczególnych gaáĊzi gospodarki
krajów czáonkowskich. ĝrodki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych
stanowią podstawĊ przygotowywanych przez poszczególne paĔstwa czáonkowskie UE,
bądĨ regiony tych paĔstw, programów operacyjnych, czyli „zbiorów dziaáaĔ”
zaakceptowanych w drodze negocjacji przez KomisjĊ Europejską, których realizacja
moĪe byü wspierana finansowo w celu osiągniĊcia wyĪszego poziomu spójnoĞci
spoáeczno-gospodarczej.
Wykorzystanie Ğrodków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych
ma siĊ przyczyniaü do zdynamizowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego
w krajach czáonkowskich UE.3 Traktowane w ten sposób fundusze strukturalne peánią
równieĪ waĪną funkcjĊ czynnika rozwoju. Jak dowiodáy prowadzone w wielu krajach
badania, umiejĊtnoĞü wykorzystania tychĪe czynników w duĪej mierze zaleĪy
od sprawnoĞci funkcjonowania instytucji samorządowych.4
Uwagi metodyczne
Celem gáównym opracowania jest prezentacja oraz ocena dotychczasowego
dorobku jednostek samorządu terytorialnego (JST) w pozyskiwaniu i wykorzystaniu
Ğrodków finansowych, jakie staáy siĊ dla nich dostĊpne w wyniku przystąpienia Polski
do struktur Unii Europejskiej. W prowadzonych analizach postanowiono równieĪ zbadaü
czy wystĊpują związki pomiĊdzy sytuacją finansową JST a wykorzystaniem przez nie
funduszy strukturalnych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy niekorzystna sytuacja

2

M. Brol: MoĪliwoĞci wykorzystania Ğrodków pomocowych Unii Europejskiej – perspektywa pierwszych lat
czáonkostwa [w:] Unifikacja gospodarek europejskich. Szanse i zagroĪenia, Manikowski A., Psyk A. (red.),
Wyd. Naukowe Wydziaáu Zarządzania UW, Warszawa, 2004, s. 213.
3
P. Swianiewicz: Czy Ğrodki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiĊkszają rozpiĊtoĞci miĊdzyregionalne?,
Samorząd Terytorialny, nr 12/2006, s. 15.
4
Por. D. Bielecka: Regionalne zróĪnicowanie sprawnoĞci samorządów w wykorzystywaniu Ğrodków z
funduszu SAPARD, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(23)/2006, Wyd. Naukowe „Scholar”, s. 83-106.
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finansowa gmin ogranicza bądĨ wrĊcz uniemoĪliwia im korzystanie z Ğrodków
pomocowych UE.
SpoĞród jednostek samorządu terytorialnego do analizy wybrano jednostki
szczebla podstawowego, czyli gminy. Wybór taki byá podyktowany wzglĊdami
merytorycznymi. Po pierwsze, zgodnie z polskim porządkiem prawnym5, to wáaĞnie
gmina w pierwszej kolejnoĞci jest odpowiedzialna za realizacjĊ wszystkich spraw
publicznych o znaczeniu lokalnym.6 Choüby tylko z tego powodu jej rola jest na tyle
waĪna, Īe zasáuguje na podkreĞlenie. Drugim argumentem, który przemawiaá za takim
wyborem obiektów do badaĔ byá fakt, iĪ w ramach objĊtych analizą dziaáaĔ programów
operacyjnych gminy byáy kaĪdorazowo wymieniane w katalogu potencjalnych
beneficjentów. UmoĪliwiáo to zachowanie poprawnoĞci metodologicznej prowadzonych
rozwaĪaĔ.
Zakres czasowy prowadzonej analizy pokrywaá siĊ zasadniczo z pierwszym
okresem programowania i wdraĪania w Polsce instrumentów polityki regionalnej UE
i obejmowaá lata 2004-2006. JednakĪe z uwagi na znaczące opóĨnienia, jakie nastąpiáy
zarówno przy wyborze projektów do dofinansowania, jak i kontraktowaniu Ğrodków
finansowych, a szczególnie przy faktycznej realizacji projektów inwestycyjnych,
a zatem przy wáaĞciwym wykorzystaniu Ğrodków finansowych, zakres czasowy
prowadzonych analiz wydáuĪono o rok 2007. ObjĊcie analizą kolejnego roku nie
spowodowaáo jednak „kolizji” z programami wdraĪanymi w kolejnej perspektywie
finansowej (2007-2013). DziaáaĔ tych programów operacyjnych w niniejszej pracy nie
ujmowano.
Zakres merytoryczny opracowania zostaá ograniczony do wykorzystania przez
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie7 z terenu województwa maáopolskiego Ğrodków
finansowych pochodzących z dwóch programów operacyjnych: Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich” (SPO ROL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Wyniki i dyskusja
Jedną z zasad funkcjonowania wspólnotowej polityki regionalnej jest
dodatkowoĞü, która oznacza, Īe Ğrodki z funduszy pomocowych uzupeániają, a nie
zastĊpują wáasne Ğrodki projektodawców. Aby zatem skorzystaü z funduszy europejskich
niezbĊdne jest zapewnienie wkáadu wáasnego.8 WysokoĞü pomocy UE dla regionów celu
nr 1 wynosi nie wiĊcej niĪ 75% kosztów kwalifikowanych, a zatem brakujące min. 25%
kosztów projektu musi byü zagwarantowane przez wnioskodawców.9 Zasady
przekazywania dofinansowania wiĊkszoĞci programów są teĪ tak skonstruowane,
Īe wypáata Ğrodków na konto beneficjenta nastĊpuje dopiero po realizacji caáoĞci lub
5

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8. marca 1990 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póĨn. zm..
Ibid. Art.6.
Brak ujĊcia w rozwaĪaniach gmin miejskich byá spowodowany zdecydowanie odmienną charakterystyką tego
typu gmin oraz faktem, Īe nie mogáy one korzystaü ze wszystkich objĊtych analizą dziaáaĔ. NieuwzglĊdnienie
tych zaáoĪeĔ mogáoby prowadziü do báĊdnych wniosków.
8
Zob. A. Myna: Bariery w korzystaniu ze Ğrodków pomocowych Unii Europejskiej na przykáadzie gmin
Lubelszczyzny, Samorząd Terytorialny, nr 9(165)/2004, s. 33.
9
M. Brol, op. cit. s. 214-215.
6
7
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czĊĞci inwestycji i jest refundacją poniesionych uprzednio wydatków. Gminy chcąc
skorzystaü z dofinansowania z budĪetu UE są zobligowane do zapewnienia we wáasnym
zakresie wystarczających Ğrodków finansowych na czas realizacji projektu, a ponadto
pokrywają koszt zmiennej wartoĞci pieniądza w czasie do momentu otrzymania zwrotu
czĊĞci poniesionych nakáadów. Takie uwarunkowania sprawiają, Īe istotnym czynnikiem
wpáywającym na moĪliwoĞci korzystania z funduszy strukturalnych przez
poszczególnych wnioskodawców jest ich sytuacja finansowa. W przypadku gmin ich
sytuacjĊ finansową najlepiej odzwierciedla wysokoĞü budĪetu oraz struktura
realizowanych dochodów.
Aby oceniü moĪliwoĞci korzystania przez gminy z funduszy strukturalnych
dokonano analizy zarówno wysokoĞci, jak i struktury ich dochodów budĪetowych.
Samorządy gminne, jako jednostki realizujące zadania publiczne mają ograniczone
moĪliwoĞci dowolnego dysponowania Ğrodkami finansowymi. Zdecydowana wiĊkszoĞü
Ğrodków, które otrzymują od organów centralnych musi byü przeznaczana na z góry
okreĞlone cele. WiĊkszy zakres samodzielnoĞci moĪliwy jest w zasadzie jedynie
w odniesieniu do Ğrodków uzyskiwanych w ramach tzw. dochodów wáasnych.10 To
wáaĞnie w tym rodzaju dochodów naleĪy szukaü Ĩródeá sfinansowania wkáadu wáasnego
przy realizacji inwestycji wspieranych finansowo z budĪetu Unii Europejskiej.
WysokoĞü dochodów wáasnych, jak juĪ wspomniano wczeĞniej, lepiej
w porównaniu z sumą dochodów ogóáem charakteryzuje zdolnoĞü gminy do partycypacji
finansowej w projektach realizowanych z udziaáem funduszy strukturalnych UE. Mając
na uwadze ten argument zdecydowano siĊ zbadaü jak wysokimi dochodami wáasnymi
dysponowaáy maáopolskie gminy. Potraktowano je bowiem w duĪym uproszczeniu11
jako górne ograniczenie iloĞci Ğrodków, o które potencjalnie mogáyby siĊ ubiegaü
gminy. Analiza wysokoĞci tych dochodów w poszczególnych jednostkach daje
moĪliwoĞü wskazania z pewnym przybliĪeniem zróĪnicowania tzw. potencjaáu
projektowego gmin. Jednostki posiadające wyĪsze dochody wáasne są w stanie
realizowaü wiĊkszą liczbĊ przedsiĊwziĊü lub projekty o wyĪszym Ğrednim koszcie niĪ
gminy cechujące siĊ skromnymi dochodami wáasnymi. NaleĪy w tym miejscu
podkreĞliü, Īe istnieje pewna minimalna wysokoĞü dochodów pozostających do
wzglĊdnie dowolnej dyspozycji gmin, poniĪej której ubieganie siĊ o Ğrodki pomocowe
nie byáo moĪliwe. Nie chodzi w tym miejscu o konkretną wartoĞü, lecz o pewien stan
finansów gminy, który pozwala realnie myĞleü o prowadzeniu przedsiĊwziĊü
inwestycyjnych.
ĝrednia wysokoĞü dochodów wáasnych w objĊtych analizą podmiotach wyniosáa
8,37 mln zá, przy zróĪnicowaniu od 953 tys. zá w Gminie Bolesáaw do 59,63 mln zá
w Gminie Chrzanów. Warto w tym miejscu podkreĞliü, Īe rozpiĊtoĞü pomiĊdzy
skrajnymi wartoĞciami byáa tu zdecydowanie (kilkakrotnie) wiĊksza, aniĪeli
10

Por. M. Kosek-Wojnar: SamodzielnoĞü jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty
naukowe WyĪszej Szkoáy Ekonomicznej w Bochni, nr 4, Bochnia, 2006, s. 80.
DuĪe uproszczenie oznacza tu potraktowanie wartoĞci dochodów wáasnych jako czynnika limitującego
moĪliwoĞü ubiegania siĊ o wsparcie wspólnotowe. NaleĪy nadmieniü, Īe z dochodów wáasnych finansowanych
jest równieĪ wiele innych zadaĔ samorządu terytorialnego, a wkáad wáasny mógá byü takĪe „pokrywany”
z innych Ĩródeá, np.: kredyt, emisja obligacji i inne. Uczynione w tym miejscu zastrzeĪenia nie przeczą jednak
tezie o kluczowym znaczeniu dochodów wáasnych, aczkolwiek autor ma ĞwiadomoĞü, Īe w pojedynczych
przypadkach mogáy one rzutowaü na uzyskane wyniki.
11

94

w przypadku rozpiĊtoĞci dochodów ogóáem czy wskaĨnika obrazującego udziaá
dochodów wáasnych w dochodach ogóáem. Rozkáad liczebnoĞci gmin w poszczególnych
przedziaáach dochodów wáasnych zaprezentowano na wykresie 1.
WYKRES 1. PODZIAà GMIN ZE WZGLĉDU NA WARTOĝû DOCHODÓW WàASNYCH
[MLN Zà]
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ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych BDR GUS.

Najliczniej reprezentowana byáa grupa gmin, których dochody wáasne zawieraáy
siĊ w przedziale 3-5 mln zá. KaĪda kolejna grupa (o coraz wyĪszych dochodach) byáa
reprezentowana przez coraz to mniejszą liczbĊ jednostek terytorialnych. ĝrednioroczne
dochody wáasne nieprzekraczające 2 mln zá cechowaáy 17 podmiotów (w tym w jednym
przypadku ksztaátowaáy siĊ poniĪej 1 mln zá). Tak niskie dochody wáasne, zwáaszcza
uwzglĊdniwszy, Īe sáuĪyáy takĪe innym celom i wobec tego nie byáy w caáoĞci
przeznaczane na finansowanie wkáadu wáasnego mogáy stanowiü istotny czynnik
ograniczający aktywnoĞü gmin w korzystaniu z funduszy pomocowych UE.
Gminy województwa maáopolskiego w istotny sposób róĪnią siĊ od siebie takĪe
wówczas, gdy jako parametr do porównaĔ zastosuje siĊ udziaá dochodów wáasnych
w caáoĞci ich dochodów budĪetowych. Taki wskaĨnik, bĊdący pochodną charakteru
lokalnej gospodarki, umoĪliwia w pewnym zakresie ocenĊ moĪliwoĞci finansowania
inwestycji, na które samorządy ubiegają siĊ o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
Utrzymywanie siĊ tego wskaĨnika na niskim poziomie moĪe Ğwiadczyü o potencjalnych
trudnoĞciach gminy z wygospodarowaniem Ğrodków finansowych, które miaáyby
stanowiü wkáad wáasny. Wysokie natomiast wartoĞci wskaĨnika mogą zapewniaü
wáadzom samorządowym wiĊkszą swobodĊ w dysponowaniu tymi Ğrodkami, w tym
miĊdzy innymi przeznaczaniu ich na wspóáfinansowanie inwestycji realizowanych
z udziaáem funduszy UE.
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TABELA 1. UDZIAà DOCHODÓW WàASNYCH W DOCHODACH OGÓàEM W GMINACH
WOJEWÓDZTWA MAàOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2007 [%]
Rok
ĝrednia
Cecha
2004
2005
2006
2007
2002-2007
ĝrednia arytmetyczna

31,91

30,33

28,84

31,23

30,58

WartoĞü minimalna

12,16

11,53

11,37

11,35

12,50

WartoĞü maksymalna

73,56

72,98

68,36

93,24

69,81

Mediana

28,33

26,58

24,22

27,78

26,31

Odchylenie standardowe

13,57

13,39

13,50

15,19

13,66

Wspóáczynnik zmiennoĞci

0,43

0,44
0,47
0,49
0,45
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych BDR GUS.

Przedstawiony w tabeli 1. udziaá dochodów wáasnych w budĪetach gmin
wskazuje na bardzo duĪe zróĪnicowanie populacji maáopolskich gmin. Posáugując siĊ
wartoĞciami Ğrednimi z okresu 2002-2007 widoczne stają siĊ znaczące dysproporcje
pomiĊdzy jednostkami, które uzyskują w ramach dochodów wáasnych najmniejszą czĊĞü
(12,5% w przypadku Gminy Lipnica Wielka), a tymi, których wiĊkszoĞü dochodów
pochodzi ze Ĩródeá wáasnych (69,81% dla Gminy Brzeszcze, dla której odnotowano
najwyĪszą wartoĞü tego wskaĨnika). Ponadto rozkáad zbiorowoĞci gmin ze wzglĊdu na
wartoĞü tego wskaĨnika byá prawostronnie asymetryczny, co dowodzi, Īe wiĊcej niĪ
poáowa z ogólnej liczby jednostek charakteryzowaáa siĊ niĪszymi od Ğredniej
wartoĞciami udziaáu dochodów wáasnych w budĪetach ogóáem. Niski odsetek dochodów
wáasnych w budĪecie, szczególnie w sytuacji maáych jednostek, moĪe byü czynnikiem
limitującym moĪliwoĞci korzystania z funduszy strukturalnych. Znikoma iloĞü
pieniĊdzy, którą moĪna wyasygnowaü na przygotowanie i realizacjĊ projektów, moĪe
okazaü siĊ niewystarczająca szczególnie w przypadku przedsiĊwziĊü infrastrukturalnych
generujących wysokie koszty.
W oparciu o wczeĞniej obliczone wartoĞci Ğredniej arytmetycznej i odchylenia
standardowego dokonano podziaáu zbiorowoĞci gmin na 4 grupy:
 gminy o najtrudniejszej sytuacji budĪetowej, gdzie udziaá dochodów wáasnych
jest niĪszy od 16,92%,
 gminy o sáabej sytuacji budĪetowej (16,92 – 30,58%),
 gminy charakteryzujące siĊ dobrą sytuacją budĪetową (30,58 – 44,24%)
 gminy o najkorzystniejszej sytuacji budĪetowej (powyĪej 44,24%).
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RYSUNEK 1. PRZESTRZENNE ZRÓĩNICOWANIE GMIN WOJEWÓDZTWA MAàOPOLSKIEGO
ZE WZGLĉDU NA UDZIAà DOCHODÓW WàASNYCH W DOCHODACH OGÓàEM
Udziaá dochodów wáasnych
w dochodach ogóáem [%]
poniĪej 16,92
16,92-30,58
30,58-44,24
powyĪej 44,24

(18)
(83)
(39)
(27)

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Analiza przestrzennego zróĪnicowania gmin regionu zilustrowana na rys. 1.
wskazuje, Īe jednostki o wyĪszym od Ğredniej wskaĨniku udziaáu dochodów wáasnych w
dochodach ogóáem zlokalizowane są w zdecydowanej wiĊkszoĞci w zachodniej czĊĞci
województwa oraz w bliskim sąsiedztwie Krakowa. Mniejsze skupienie takich jednostek
wystĊpuje wokóá Tarnowa (drugiego pod wzglĊdem wielkoĞci miasta regionu),
a pojedyncze gminy znajdują siĊ równieĪ wzdáuĪ poáudniowej granicy województwa
(są to gminy o dobrze rozwiniĊtej funkcji turystycznej).
Procedura korzystania przez gminy ze Ğrodków pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej jest skomplikowana i skáada siĊ na nią wiele dziaáaĔ,
które naleĪy podjąü i zrealizowaü, aby w efekcie otrzymaü dofinansowanie. Wiele jest
zatem páaszczyzn, na których moĪna prowadziü analizy. W niniejszym opracowaniu
skupiono siĊ na wykorzystaniu Ğrodków finansowych, rozumianym jako rozliczenie
caáych projektów inwestycyjnych, a nie tylko ich czĊĞci i otrzymaniu refundacji. Pomiar
wykorzystania Ğrodków funduszy strukturalnych byá zatem prowadzony po zakoĔczeniu
caáego procesu związanego kolejno z planowaniem inwestycji, ubieganiem siĊ
o dofinansowanie, jego faktyczną realizacją i rozliczaniem finansowym. Prowadzone
analizy obejmują zatem ostateczny efekt wszystkich podjĊtych wczeĞniej przedsiĊwziĊü
zmierzających do otrzymania dofinansowania, jako zwrotu czĊĞci poniesionych
nakáadów inwestycyjnych.
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ObjĊte badaniami gminy z terenu województwa maáopolskiego w latach 20042007 zdoáaáy wykorzystaü kwotĊ 177 916 794,69 zá.12 Na realizacjĊ przedsiĊwziĊü
z SPO ROL wykorzystano dofinansowanie w áącznej wysokoĞci 34 172 204 zá,
natomiast realizacjĊ zadaĔ w ramach ZPORR wsparto kwotą 143 744 590,69 zá.
W ramach SPO ROL zakoĔczono realizacjĊ 131 projektów przy Ğrednim
dofinansowaniu na poziomie nieco poniĪej 261 tys. zá. Liczba przedsiĊwziĊü
zrealizowanych dziĊki dofinansowaniu ze ZPORR byáa wprawdzie mniejsza (103), lecz
byáy to zadania o znacznie wyĪszej wartoĞci, gdyĪ przeciĊtnie na jeden projekt
przeznaczono dofinansowanie o wartoĞci niemal 1 396 tys. zá, a zatem ponad
piĊciokrotnie wyĪszą niĪ we wczeĞniej opisanym programie.
Na zróĪnicowanie pomiĊdzy programami operacyjnymi (wynikające gáównie
z zapisanych w nich limitów kwot, które moĪna byáo pozyskaü) naáoĪyáy siĊ jeszcze
wiĊksze róĪnice w wykorzystaniu Ğrodków pomiĊdzy poszczególnymi gminami.
Dysproporcje w liczebnoĞci grup gmin, które w róĪnym stopniu korzystaáy
z dofinansowania z funduszy strukturalnych zostaáy zaprezentowane na wykresie 2.
WYKRES 2. PODZIAà GMIN ZE WZGLĉDU NA WARTOĝû WYKORZYSTANEGO WSPARCIA
FINANSOWEGO [TYS. Zà]
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ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie badaĔ.

Jak widaü najliczniej reprezentowaną grupĊ (46) stanowiáy jednostki, którym w
ogóle nie udaáo siĊ pozyskaü Īadnego dofinansowania. Warto zwróciü uwagĊ, iĪ z tej
grupy 6 jednostek nie podjĊáo Īadnych prób uzyskania dofinansowania, a w przypadku
pozostaáych 40 pomimo podjĊcia dziaáaĔ (przygotowanie wniosków aplikacyjnych) nie
udaáo siĊ pozyskaü Ğrodków zewnĊtrznych. ĝrednia wartoĞü wsparcia, którą
12

Kwota ta obejmuje sumaryczną wartoĞü refundacji, jaką otrzymaáy badane jednostki z dwóch programów
operacyjnych (SPO ROL i ZPORR). Nie są w niej natomiast ujĊte ewentualne inne Ğrodki finansowe, które
gminy mogáy pozyskaü z innych programów lub funduszy. W chwili zamkniĊcia ram czasowych niniejszego
opracowania (31.12.2007r.) realizowane byáy nadal dwa przedsiĊwziĊcia w ramach SPO ROL oraz 9 kolejnych
ze ZPORR. Z uwagi na fakt, Īe nie zostaáy one naówczas zakoĔczone, nie byáo moĪliwe ustalenie ostatecznej
kwoty wykorzystanych Ğrodków finansowych, co spowodowaáo, Īe równieĪ te projekty znalazáy siĊ poza
zakresem prowadzonej analizy.
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wykorzystano w gminach wyniosáa ok. 1 470 tys. zá, a wynik ją przekraczający
odnotowano w 52 jednostkach, co Ğwiadczy o tym, Īe wiĊkszoĞü JST uzyskiwaáa niĪsze
od przeciĊtnej wartoĞci dofinansowania.
RYSUNEK 2. PRZESTRZENNE ZRÓĩNICOWANIE GMIN WOJEWÓDZTWA MAàOPOLSKIEGO
ZE WZGLĉDU NA WARTOĝû WYKORZYSTANEGO DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH UE
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ħródáo: Opracowanie wáasne.

Analiza przestrzennego rozmieszczenia gmin zilustrowana na rysunku 2. nie daje
wystarczających powodów do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: w której czĊĞci
regionu znalazáy siĊ jednostki najlepiej wykorzystujące wsparcie strukturalne UE lub te,
które z takiej pomocy nie korzystaáy. Mając na uwadze wczeĞniej zaprezentowane
rozmieszczenie gmin ze wzglĊdu na udziaá dochodów wáasnych w dochodach ogóáem
(w tym wyraĨnie zaznaczone obszary skupieĔ gmin o zbliĪonej wartoĞci tego
wskaĨnika) nie moĪna stwierdziü istotnych zaleĪnoĞci pomiĊdzy sytuacją finansową
gmin a uzyskiwanymi przez nie wynikami wykorzystania funduszy strukturalnych UE.
W grupie gmin, które w najwiĊkszym stopniu wykorzystaáy pomoc strukturalną
UE i otrzymaáy wsparcie przekraczające 5 mln zá znalazáy siĊ Koszyce i LibiąĪ. Tylko
nieznacznie mniej niĪ 5 mln zá zdoáaáa wykorzystaü kolejna w tym zestawieniu Gmina
Cheámek. Wszystkie te gminy są zlokalizowane we wspomnianej wczeĞniej zachodniej
czĊĞci województwa (LibiąĪ, Cheámek) lub w umiarkowanej odlegáoĞci od Krakowa
(Koszyce). Gminy te charakteryzowaá wyĪszy od Ğredniej w caáej populacji udziaá
dochodów wáasnych w caákowitych dochodach budĪetu. MoĪna byáo zatem stwierdziü,
Īe korzystna sytuacja budĪetowa gmin pozytywnie wpáywa na wykorzystanie przez nie
Ğrodków z funduszy strukturalnych.
W celu weryfikacji hipotezy o pozytywnym wpáywie korzystnej sytuacji
budĪetowej gmin na wykorzystanie przez nie Ğrodków finansowych z funduszy
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strukturalnych zdecydowano siĊ na pogáĊbione badania dotyczące caáej analizowanej
zbiorowoĞci. Obliczono wspóáczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiĊdzy zmiennymi,
którymi byáy: z jednej strony – udziaá dochodów wáasnych w dochodach ogóáem budĪetu
gminy, a wartoĞcią wykorzystanego dofinansowania pochodzącego ze Ğrodków
europejskich – z drugiej. Obliczona wartoĞü wspóáczynnika (r=0,074) wskazuje na brak
zaleĪnoĞci pomiĊdzy zmiennymi. MoĪna zatem stwierdziü, Īe skala wykorzystania
Ğrodków finansowych pochodzących z budĪetu UE w maáopolskich gminach nie byáa
pochodną ich sytuacji budĪetowej. Z funduszy strukturalnych korzystaáy zarówno
jednostki, które cechowaá wysoki poziom samodzielnoĞci finansowej w sferze
dochodów, jak i te, których dochody w zdecydowanej czĊĞci uzaleĪnione byáy od dotacji
i subwencji przekazywanych im z budĪetu centralnego.
Przeprowadzono równieĪ pogáĊbioną analizĊ grupy gmin, które w ogóle nie
korzystaáy ze Ğrodków UE. ĝredni udziaá dochodów wáasnych w dochodach ogóáem dla
tej grupy ksztaátowaá siĊ na poziomie 31,17%, a zatem byá nieznacznie wyĪszy od
Ğredniej dla caáej badanej populacji. Nie moĪna zatem na tej podstawie stwierdziü, Īe
jednostki, które nie wykorzystaáy Īadnych Ğrodków finansowych z budĪetu UE
charakteryzowaáy siĊ mniej korzystną w relacji do pozostaáych gmin sytuacją
budĪetową. Badania wykazaáy wprawdzie, Īe najwiĊkszy udziaá (47,8%) wĞród gmin,
które nie korzystaáy ze Ğrodków wspólnotowych stanowiáy jednostki o sáabej sytuacji
budĪetowej. Jednostki zaliczone poprzednio do grupy dobrej i najkorzystniejszej sytuacji
budĪetowej stanowiáy natomiast áącznie 43,5%, w tym te o najlepszej kondycji
finansowej stanowiáy 13,1%. WĞród gmin, które nie skorzystaáy w Īadnym stopniu
z funduszy europejskich jedynie 4 podmioty (8,7%) stanowiáy zakwalifikowane
uprzednio do grupy o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Takie ksztaátowanie siĊ
udziaáu poszczególnych grup „dochodowych” w zbiorowoĞci gmin nie otrzymujących
dofinansowania ze Ğrodków UE nie daje powodów do stwierdzenia, Īe aktualna sytuacja
finansowa gminnych budĪetów byáa czynnikiem najsilniej róĪnicującym wyniki
pozyskiwania Ğrodków zewnĊtrznych.
Wnioski
Przeprowadzone badania oraz uzyskane dziĊki nim wyniki skáaniają do
postawienia nastĊpujących wniosków:
1. Maáopolskie gminy cechowaáo duĪe zróĪnicowanie tak pod wzglĊdem ich
kondycji finansowej wyraĪonej wartoĞcią dochodów wáasnych oraz ich udziaáem
w caákowitych dochodach budĪetowych, jak równieĪ ze wzglĊdu na wartoĞü
wykorzystanych Ğrodków finansowych pochodzących z budĪetu UE.
2. W caáej badanej zbiorowoĞci nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji
pomiĊdzy sytuacją finansową JST a uzyskiwanymi przez nie wynikami w korzystaniu
z instrumentów polityki regionalnej UE.
3. Jakkolwiek niekorzystna sytuacja finansowa gmin ogranicza a priori moĪliwoĞci
korzystania przez nie z funduszy strukturalnych, to jednak nie byáa ona najwaĪniejszym
czynnikiem limitującym ich aktywnoĞü w ubieganiu siĊ o unijne wsparcie.
4. Nie potwierdziáa siĊ hipoteza o tym, Īe z wspólnotowego dofinansowania nie
korzystają gáównie gminy charakteryzujące siĊ záą sytuacją budĪetową i wynikającymi
z niej ograniczonymi moĪliwoĞciami zabezpieczenia wkáadu wáasnego. W grupie JST,
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które nie skorzystaáy z funduszy strukturalnych niemal poáowĊ stanowiáy gminy
zaliczone do grupy o dobrej bądĨ najkorzystniejszej kondycji finansowej.
5. Ograniczający wpáyw kondycji finansowej JST na wykorzystanie przez nie
Ğrodków finansowych z funduszy strukturalnych byá najwyraĨniej zaznaczony wĞród
gmin, które zdoáaáy pozyskaü najwyĪsze kwoty dofinansowania. W tej grupie niemal nie
byáy reprezentowane jednostki o najtrudniejszej sytuacji budĪetowej.
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Summary
In the article the author takes an attempt at describing of structural funds’ using by
communes. The Malopolska Region was treated as the area of research. With the analysis were
provided two operational programmes, which were co-financed from the EU structural funds. Both
of them were implemented in Poland in the programming period 2004-2006. It was Sectoral
Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural
Development and Integrated Regional Operational Programme. Analyses were conducted
considering the specificity and diversification of the local government budgets.
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