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SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDÓW
GMINNYCH W WARUNKACH SPOWOLNIENIA
GOSPODARCZEGO
Streszczenie: Artykuł poświęcono problematyce samodzielności finansowej samorządów
gminnych. Dokonano oceny podatności dochodów własnych, szczególnie dochodów podatkowych, a także wydatków inwestycyjnych gmin, na skutki zahamowania tempa wzrostu
gospodarczego. Analizy dokonano na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, ukazując stopień ich samodzielności finansowej na tle pozostałych gmin w Polsce. W wyniku
badań wykazano, że samodzielność finansowa gmin w Polsce zdeterminowana jest w dużym
stopniu przez czynniki zewnętrzne, niezależne od bezpośredniej aktywności tych jednostek.
Słowa kluczowe: samodzielność finansowa gmin, dochody własne, kryzys gospodarczy.

1. Wstęp
W istotę samorządu terytorialnego wpisana jest zasada samodzielności1. Samodzielność gminy znajduje wyraz w nadaniu samorządowi gminnemu odrębnej struktury
organizacyjnej, powierzeniu gminie wyłączności w realizowaniu zadań własnych,
w nadaniu gminom osobowości prawnej i w konsekwencji przydzieleniu im własności komunalnej, zapewnieniu gminom samodzielności finansowej oraz ograniczeniu
interwencji władzy rządowej wobec gminy tylko do środków nadzorczych, zabezpieczeniu sądowej ochrony praw i interesów2. Samodzielność organów lokalnych
można rozpatrywać w ujęciu3:
Samorząd terytorialny, zgodnie z treścią Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, oznacza „prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania
i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich
mieszkańców”; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r., DzU 1994,
nr 124, poz. 607, art. 3 pkt 1.
2
H. Stępień, Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych, Wyd. Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Włocławek 2006, s. 30.
3
B. Filipiak-Dylewska, Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy,
WNUS, Szczecin 2002, s. 120.
1
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•• prawnym, wynikającym z wyposażenia jednostek samorządowych w osobowość
prawną, co wiąże się z niezależnością i stanowieniem o własnych sprawach;
•• politycznym – jako prawo do wyboru kierunku działania zgodnego z ideą polityczną określonej partii lub organizacji;
•• gospodarczym, co jest związane z realizacją zadań i prowadzeniem działalności
gospodarczej;
•• organizacyjnym, związanym z przyznaniem prawa do tworzenia własnych organów, jednostek organizacyjnych i do obsadzania stanowisk;
•• finansowym, jako prawo do decydowania o strukturze i wysokości dochodów
oraz rodzajach i rozmiarach wydatków.
Istotne znaczenie dla praktycznej realizacji samodzielności gminy ma jej samodzielność finansowa. Samodzielność finansowa ma charakter względny. Jej zakres
wyznaczają obowiązujące przepisy prawa. Podstawą tej samodzielności są skuteczne gwarancje prawne oraz ich materialne i finansowe zabezpieczenie – posiadany
majątek i dochody wystarczające na pokrycie wydatków związanych z realizacją
zadań gminy. W celu utrzymania zagwarantowanej prawnie samodzielności finansowej gmin konieczne jest określenie właściwych proporcji pomiędzy dochodami
własnymi a zewnętrznymi źródłami zasilania.
Wśród czynników determinujących zakres samodzielności finansowej samorządów gminnych podstawowe znaczenie mają czynniki zewnętrzne, w tym uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Gospodarka finansowa jednostek samorządu
terytorialnego prowadzona jest w ostatnich latach w warunkach dekoniunktury gospodarczej i jej negatywnych następstw. Uzależnienie dochodów jednostek samorządowych od czynników makroekonomicznych oznacza, że konsekwencje spowolnienia wzrostu gospodarczego mogą być odczuwalne w samorządach w perspektywie
kilku przyszłych lat.
Celem artykułu jest analiza stopnia samodzielności finansowej samorządów
gminnych i próba oceny podatności dochodów własnych gmin, szczególnie dochodów podatkowych, na skutki spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. W opracowaniu zwrócono również uwagę na kształtowanie się wydatków inwestycyjnych
gmin i ich podatność na zmiany dochodów związane z osłabieniem gospodarczym.
Analizę przeprowadzono na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, ukazując stopień ich samodzielności finansowej na tle pozostałych gmin w Polsce. Oceny dokonano dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Badaniami objęto
lata 2006-2011.
W rozważaniach na temat niezależności finansowej gmin ważnym problemem
jest dobór mierników umożliwiających ocenę stopnia samodzielności finansowej
tych jednostek. Jednoznaczna ocena stopnia samodzielności finansowej samorządów gminnych jest utrudniona ze względu na różne płaszczyzny, w których może
być rozpatrywana ich niezależność finansowa. Wyróżnić można jednak zbiór podstawowych mierników, które w sposób syntetyczny obrazują poziom samodzielno-
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ści. W opracowaniu do oceny stopnia samodzielności finansowej wykorzystano następujące mierniki4:
1) dochody własne w relacji do dochodów ogółem,
2) dochody własne z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w relacji do dochodów ogółem,
3) dochody podatkowe w relacji do dochodów ogółem,
4) wydatki inwestycyjne w relacji do wydatków ogółem.

2. Uwarunkowania samodzielności finansowej gmin
Samodzielność finansowa gminy ma kilka aspektów, a o jej zakresie decyduje wiele
czynników, jak wielkość zasobów pieniężnych przekazanych do samodzielnej dyspozycji, zakres swobody w kształtowaniu wydatków, zakres swobody w organizacji
budżetu, planowaniu budżetowym i wykonywaniu budżetu. O zakresie samodzielności według E. Kornberger-Sokołowskiej decydują zarówno czynniki o charakterze
ekonomicznym, takie jak proporcje udziału środków uznanych za pozostawione do
wyłącznego dysponowania przez organy gminy, jak i czynniki prawne, m.in. gwarancje prawne związane z ochroną prawną uprawnień przyznanych przez przepisy5.
Ważnym kryterium wyznaczenia samodzielności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego jest wielkość środków finansowych, którymi te jednostki swobodnie
dysponują, oraz określenie proporcji poszczególnych rodzajów dochodów w strukturze ich dochodów ogółem, a zwłaszcza proporcji między dochodami własnymi
a pozostałymi rodzajami dochodów. Samodzielność finansową można także rozumieć jako prawo niezależnego prowadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów określonych w ustawach (władztwo dochodowe) oraz dysponowania nimi
– w granicach określonych przez ustawy – dla realizacji prawnie określonych zadań
(władztwo wydatkowe). Analizując problematykę samodzielności finansowej, należy także zwrócić uwagę na kompetencje samorządów gminnych w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych dłużnych, czyli
uprawnienia w zakresie zaciągania długu6.
O zakresie samodzielności finansowej samorządu gminnego decydują dwie grupy czynników: niezależne oraz zależne od aktywności gmin. Wśród czynników niezależnych od samorządu gminnego (czynników zewnętrznych) wymienić można:
•• sytuację gospodarczą w kraju, w tym zakresie szczególne znaczenie mają: poziom bezrobocia, oprocentowanie kredytów, realne dochody społeczeństwa, sy4
M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
s. 56; E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów w krajach Unii Europejskiej,
[w:] Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, t. II, s. 455.
5
E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa
jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001, s. 38.
6
M. Jastrzębska, wyd. cyt., s. 55.
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tuacja na rynku dóbr i usług, duży popyt na dobra publiczne i społeczne, nierównowaga budżetu państwa, wysokość długu publicznego; czynniki te wpływają
na poziom osiąganych przez samorządy lokalne dochodów własnych (np. z tytułu podatków i opłat lokalnych) oraz wysokość otrzymywanych z budżetu państwa środków finansowych (np. z tytułu udziału samorządów w podatkach państwowych);
•• stan systemu prawnego finansów gmin, w tym przede wszystkim: kształt, stabilność i przejrzystość rozwiązań ustawowych regulujących system dochodów, podział zadań między państwo i samorząd terytorialny, który determinuje zakres
i strukturę ich wydatków, nadanie przez ustawy pewnym kategoriom wydatków
cechy obligatoryjności, regulacje prawne dotyczące możliwości ustalania deficytu budżetowego, wyboru instrumentów finansowania deficytu, określenia poziomu i struktury zadłużenia oraz poziomu kosztów obsługi długu w roku budżetowym, implementację standardów europejskich w polskim ustawodawstwie
(zgodność pomiędzy Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego a systemem
dochodów samorządowych), respektowanie przez ustawodawstwo konstytucyjnych gwarancji finansowych dla jednostek samorządowych;
•• powierzchnię gminy i stan zagospodarowania infrastrukturalnego, czynnik
wpływający na wielkość wydatków bieżących (związanych z utrzymaniem istniejących obiektów infrastrukturalnych) oraz inwestycyjnych (ponoszonych na
poprawę stanu infrastruktury);
•• sytuację demograficzną oraz liczbę podmiotów gospodarczych – czynnik, który
wpływając na sytuację na lokalnym rynku pracy, ma wpływ na pozyskiwanie
dochodów własnych, a warunkowany jest m.in. położeniem komunikacyjnym
gminy;
•• naturalne walory środowiska – powierzchnię użytków rolnych, bogactwa naturalne, walory turystyczno-uzdrowiskowe, które mogą zwiększać możliwości pozyskiwania dochodów, ale również zwiększać zakres wydatków, na przykład
w sferze infrastruktury.
Do czynników zależnych od gminy (czynników wewnętrznych) mających wpływ
na zakres samodzielności finansowej należą przede wszystkim czynniki wynikające
z uwarunkowań politycznych oraz organizacyjnych, od których zależy jakość podejmowanych decyzji w zakresie lokalnej gospodarki budżetowej. W tej grupie czynników można wymienić m.in.: kadencyjność władz samorządowych oraz aktywność
i profesjonalizm władz w zarządzaniu finansami i mieniem komunalnym, warunkowaną przede wszystkim wykształceniem oraz doświadczeniem.
Zasadniczą rolę w poszerzaniu zakresu samodzielności finansowej samorządu
gminnego odgrywają czynniki niezależne od aktywności gminy, w tym uwarunkowania ekonomiczne, wynikające z sytuacji gospodarczej w kraju i na terenie gminy,
determinujące stabilność i wydajność poszczególnych źródeł dochodów, a także wysokość i strukturę wydatków.
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3. Dochody własne gmin a koniunktura gospodarcza
Stosownie do postanowień ustawowych dochodami gmin są ich dochody własne
oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa7. O stopniu samodzielności finansowej organów samorządowych przesądzają dochody własne, które mogą
pochodzić z podatków, opłat, majątku gminy i innych źródeł. Dochody podatkowe,
stanowiące główne źródło dochodów własnych, obejmują wpływy z tytułu podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości i podatków od środków transportowych, oraz z tytułu podatków o charakterze lokalnym, tj. podatku leśnego, podatku
rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Ponadto gminy posiadają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku
dochodowym od osób prawnych. Podmiotami podatków są zarówno osoby fizyczne,
jak i przedsiębiorstwa. Niewątpliwie kondycja finansowa tych podmiotów, związana
z koniunkturą gospodarki, oddziałuje na wpływy podatkowe gmin.
Trzy źródła dochodów podatkowych – udział w podatku dochodowym od osób
prawnych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej są zaliczane do podatków
dochodowych. Do dochodów, które odznaczają się wysoką podatnością na wahania cykliczne w gospodarce, należą udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Wpływy gmin z tytułu tych podatków zależą w pewnym stopniu od współczynnika
udziału gmin w podatkach dochodowych i gminy nie mają możliwości oddziaływania na ich wysokość8. Ważne stają się więc dochody podatników, a na ich kształtowanie ma wpływ sytuacja makroekonomiczna.
Pozostałe podatki stanowiące źródło dochodów podatkowych gmin są zaliczane do podatków majątkowych. Zalicza się do nich podatki od nabycia majątku –
podatek od czynności cywilnoprawnych (odpłatne nabycie) i podatek od spadków
i darowizn (nieodpłatne nabycie) oraz podatki od posiadania majątku – podatek od
nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek leśny i podatek rolny.
Podatek od nieruchomości jest najbardziej wydajnym podatkiem lokalnym. Zakres podatności wpływów z podatku na skutki spowolnienia gospodarczego będzie
uzależniony od struktury podatników, stawki podatku od nieruchomości są najwyższe dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku wystąpienia oznak osłabienia gospodarczego w dłuższym

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010,
nr 80, poz. 526.
8
Według danych Ministerstwa Finansów wysokość udziału gmin we wpływach z PIT kształtowała się od 35,95 do 37,12% w 2011 r., natomiast wskaźnik udziału gmin we wpływach z CIT w latach
2006-2011 był stały i wynosił 6,71%.
7
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okresie wpływy z tego źródła mogą ulec zmniejszeniu na skutek likwidacji lub ograniczenia działalności gospodarczej9.
Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych oraz opłat uiszczanych przez przedsiębiorców pośrednio zależą od aktywności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność na rynkach lokalnych.
Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są wartości
wynikające z zawieranych umów, których liczba jest uzależniona od aktywności
gospodarczej społeczeństwa. W sytuacji spowolnienia gospodarczego mniejsza jest
skłonność do zawierania umów gospodarczych, co wpływa na dochody z tego podatku. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportu. Opodatkowanie pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej może przynosić mniejsze
wpływy w sytuacji ograniczenia działalności, która ma miejsce w kryzysie.
Dochody z majątku, w tym m.in. dochody z najmu i sprzedaży nieruchomości
gminnych, mogą również wykazywać podatność na wahania cykliczne w gospodarce lokalnej. W przypadku ograniczenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw
wpływy z tego źródła mogą ulec zmniejszeniu.
Źródłami niezależnymi od koniunktury w krótkim terminie powinny być wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Rozpatrując jednak kształtowanie się dochodów własnych gmin w długim terminie, przy kilkuletnim kryzysie,
można założyć, że każda pozycja dochodów jest zależna od sytuacji gospodarczej
regionu i kraju10.

4. Stopień samodzielności finansowej gmin Podkarpacia
na tle kraju
Ze względu na złożoność problematyki samodzielności finansowej jednostek samorządowych utrudnione jest jednoznaczne określenie finansowych kryteriów wyznaczających faktyczną samodzielność tych jednostek. Poszukując mierników oceny
stopnia samodzielności jednostek samorządowych, wskazać należy, że dochody budżetowe samorządów nie są jednolitą kategorią ekonomiczną, a tym samym w różnym stopniu determinują samodzielność organów samorządowych11.
Podstawową determinantą samodzielności finansowej organów samorządowych
jest poziom dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem budżetu danej jednostki samorządowej. Analizując udział dochodów własnych w dochodach ogółem
9
M. Kogut-Jaworska, Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na
przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 10, Kraków 2011, s. 324.
10
M. Czyż, Wpływ kryzysu gospodarczego na dochody własne gmin, [w:] Finanse i ryzyko w
kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 41/2012,
Wyd. WSB, Poznań 2012, s. 30.
11
M. Kosek-Wojnar, Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 2, Bochnia 2004, s. 13.
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gmin Podkarpacia w latach 2006-2011, można zauważyć, że jego średni poziom
odbiegał znacznie od wartości charakterystycznych dla pozostałych gmin w kraju
(tab. 1). Dochody własne stanowiły ponad połowę dochodów gmin w Polsce, przy
czym ich udział w dochodach ogółem w latach 2006-2011 wahał się i wzrastał w
latach 2006-2008 (najwyższy poziom osiągnął w 2008 r. – 58,2%), w następnych latach udział dochodów własnych spadał (najniższy był w 2010 r. – 52,7%). Podobne
wahania wskaźnika można zauważyć w gminach Podkarpacia, w latach 2008-2010
następuje jego spadek, natomiast w roku 2011 znaczenie dochodów własnych w badanych gminach nieznacznie wzrosło. Najwyższymi dochodami własnymi w relacji
do dochodów ogółem dysponowały gminy miejskie, najniższymi – gminy wiejskie.
Szczególnie niskimi dochodami własnymi dysponowały podkarpackie gminy wiejskie.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gmin wzrastał w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. W latach 2006-2008 wskaźnik wzrostu PKB utrzymywał się na wysokim poziomie i wynosił 6,2% w roku 2006, 6,8% w roku następnym oraz 5,1% w roku 2008. Okres spadku dochodów własnych nakłada się na czas,
kiedy Polska weszła w fazę spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zahamowanie
tempa wzrostu gospodarczego widoczne było przede wszystkim w roku 2009 (PKB
wzrósł o 1,6%), w latach 2010 i 2011 produkt krajowy brutto wzrósł odpowiednio
o 3,9 i 4,3%. W roku 2012 nastąpiło jednak dalsze spowolnienie dynamiki PKB do
2%12.
Tabela 1. Dochody własne w relacji do dochodów ogółem gmin* (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Średnia

Gminy województwa podkarpackiego
miejskoogółem miejskie
wiejskie
-wiejskie
35,8
48,7
32,1
25,5
37,6
51,8
33,8
26,6
41,9
57,4
37,6
29,4
38,3
52,9
34,7
27,5
34,7
46,3
32,5
25,7
37,3
47,9
34,2
28,7
37,6
50,8
34,2
27,2

ogółem
52,9
55,2
58,2
54,9
52,7
53,1
54,5

Gminy Polski
miejskomiejskie
-wiejskie
63,2
45,8
64,8
48,1
68,5
51,0
65,1
48,0
62,5
46,5
62,2
47,4
64,4
47,8

wiejskie
34,3
37,1
39,3
36,8
35,9
37,1
36,8

*gminy łącznie z miastami na prawach powiatu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych, www.stat.gov.pl (10.03.2013 r.).

Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem badanych gmin w latach
2006-2011 zmniejszył się. Spadek ten jest widoczny we wszystkich typach gmin.
Świadczy to o uzależnieniu tego źródła dochodów gmin od sytuacji makroekonomicznej, ponieważ najniższe wartości analizowanego wskaźnika wystąpiły po roku
12

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (17.03.2013 r.)
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2008, kiedy notowano niższe tempo wzrostu gospodarczego. Najwyższym stopniem
samodzielności finansowej charakteryzowały się gminy miejskie, a najniższym –
wiejskie. Szczególnie niski udział dochodów pochodzących z podatków w dochodach ogółem wystąpił w podkarpackich gminach wiejskich (tab. 2).
Analizując źródła dochodów podatkowych gmin, można zauważyć, że największe znaczenie w zasilaniu polskich gmin w środki własne miały udziały w podatkach państwowych, źródło to zapewniało w roku 2011 32,3% dochodów własnych
gmin13. Udziały samorządów lokalnych w podatkach państwowych, w ujęciu zarówno Konstytucji RP, jak i danych GUS, zaliczane są do dochodów własnych. Trzeba
jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do udziałów w podatkach państwowych władze
lokalne nie mają uprawnień władztwa podatkowego. Nie mogą więc bezpośrednio oddziaływać na wielkość wpływów do budżetu gminy z tytułu tych podatków.
K. Surówka zwraca uwagę, że zwiększenie udziałów JST w PIT i CIT tylko pozornie zwiększa samodzielność dochodową tych jednostek ze względu na ograniczone
władztwo podatkowe samorządów terytorialnych w ramach tych podatków, a także
zwiększenie uzależnienia dochodów JST od stanu koniunktury gospodarczej, w tym
od tempa wzrostu PKB14.
Tabela 2. Dochody podatkowe w relacji do dochodów ogółem gmin* (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Średnia

Gminy województwa podkarpackiego
miejskoogółem miejskie
wiejskie
-wiejskie
28,3
38,9
25,1
19,8
29,7
41,4
26,5
20,6
29,6
40,1
27,2
20,9
27,0
39,2
23,6
18,3
23,2
33,7
20,8
15,4
25,8
34,4
23,3
18,9
27,3
37,9
24,4
18,9

ogółem
38,3
40,6
40,8
38,3
35,4
36,3
38,3

Gminy Polski
miejskomiejskie
wiejskie
-wiejskie
44,4
35,5
26,1
46,7
37,4
28,2
46,8
37,6
29,1
44,2
35,5
27,1
41,1
32,6
24,8
41,5
34,2
26,2
44,1
35,5
26,9

*gminy łącznie z miastami na prawach powiatu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych, www.stat.gov.pl (10.03.2013 r.).

Zasadne jest zatem zastosowanie do oceny samodzielności finansowej samorządów wskaźnika udziału dochodów własnych w węższym ujęciu (bez udziału w PIT
i CIT) w jego dochodach ogółem, co pozwala określić zakres kompetencji władczych samorządu terytorialnego w zakresie doboru źródeł dochodów, na które dana
jednostka bezpośrednio oddziałuje. Wzrost wartości wskaźnika świadczy o większych możliwościach finansowania wydatków budżetowych przez grupy dochodów
M. Czyż, wyd. cyt., s. 26.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22.
13
14
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własnych, na które gmina ma największy wpływ. Dokonując analizy samodzielności
poszczególnych typów gmin w Polsce i w województwie podkarpackim na podstawie wskaźnika udziału dochodów własnych w węższym ujęciu (tj. bez udziału
w PIT i CIT), można zauważyć, że gminy Podkarpacia charakteryzują się niższym
stopniem samodzielności od pozostałych polskich gmin (tab. 3). Istotne różnice pomiędzy analizowanym wskaźnikiem a udziałem dochodów własnych w dochodach
gmin wskazują, że samodzielność finansowa gmin uzależniona jest w dużym stopniu od uwarunkowań ekonomicznych, a także uregulowań prawnych regulujących
system dochodów gmin.
Tabela 3. Dochody własne z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa w relacji do dochodów ogółem gmin* (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Średnia

Gminy województwa podkarpackiego
miejskoogółem miejskie
wiejskie
-wiejskie
21,9
28,2
20,9
16,6
22,1
28,5
21,1
16,8
25,7
34,2
23,5
18,8
24,4
30,7
23,7
19,3
23,1
28,3
22,9
18,8
24,1
28,8
23,2
19,9
23,6
29,8
22,6
18,6

ogółem
31,8
31,6
33,9
32,7
32,7
32,3
32,5

Gminy Polski
miejskomiejskie
-wiejskie
35,7
29,8
34,8
29,9
37,7
32,3
36,5
31,3
36,7
31,3
35,9
30,9
36,2
30,9

wiejskie
23,9
24,8
25,9
25,0
25,0
25,2
24,9

*gminy łącznie z miastami na prawach powiatu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych, www.stat.gov.pl (10.03.2013 r.).

Tabela 4. Wydatki inwestycyjne gmin* w relacji do wydatków ogółem (%)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Średnia

Gminy województwa podkarpackiego
miejskoogółem miejskie
wiejskie
-wiejskie
18,3
19,7
20,6
16,1
16,9
19,3
16,3
14,9
17,5
18,2
17,5
16,7
20,6
18,3
21,1
22,4
23,8
20,1
26,5
25,6
23,5
26,3
22,2
21,5
20,1
20,3
20,7
19,5

ogółem
19,6
19,8
20,8
22,1
23,4
21,5
21,2

Gminy Polski
miejskomiejskie
-wiejskie
19,4
19,2
20,9
17,8
21,5
19,6
21,7
21,9
21,9
23,8
20,2
21,9
20,9
20,7

*gminy łącznie z miastami na prawach powiatu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (18.03.2013 r.).

wiejskie
20,6
18,9
19,9
23,0
26,3
23,8
22,1
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin, jako miernik samodzielności finansowej, pozwala wyciągnąć wnioski co do swobody gospodarowania samorządowymi środkami finansowymi. Udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, zarówno w gminach Podkarpacia, jak i pozostałych polskich
gminach, w badanym okresie wzrastał, ponadto udział ten w podkarpackich gminach pozostawał na zbliżonym poziomie do średniego w kraju (tab. 4). Można także
zauważyć, że wydatki inwestycyjne gmin w badanym okresie nie były w widoczny
sposób wrażliwe na wahania koniunkturalne. Na utrzymujący się wysoki poziom
inwestycji w gminach miało wpływ wykorzystanie środków unijnych, a także zdecydowany wzrost zadłużenia samorządów15.

5. Podsumowanie
Podsumowując, można stwierdzić, że samodzielność finansowa gmin w Polsce zdeterminowana jest w dużym stopniu przez czynniki zewnętrzne, niezależne od bezpośredniej aktywności tych jednostek. Stopień samodzielności finansowej gmin,
warunkowany udziałem dochodów własnych w ich dochodach ogółem, wykazywał
związek z sytuacją makroekonomiczną. Znaczne powiązanie finansów samorządów
gminnych z koniunkturą gospodarczą w kraju, które powodowało zmniejszenie roli
dochodów podatkowych w okresie spowolnienia gospodarczego, stanowi istotne
ograniczenie zakresu samodzielności finansowej jednostek samorządowych. Wysoki udział w dochodach własnych wpływów z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa powoduje, że finanse jednostek samorządowych
silniej reagują na uwarunkowania makroekonomiczne.
Stopień samodzielności finansowej w zakresie swobody wydatkowania środków
finansowych wzrastał. Wydatki inwestycyjne gmin w badanym okresie nie wykazywały podatności na wahania koniunkturalne. Wzrastający udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach gmin wiązał się ze wzrostem dochodów transferowych z
budżetu państwa, w tym dotacji celowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, a także systematycznie wzrastającym zadłużeniem samorządów.
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FINANCIAL INDEPENDENCE OF THE COMMUNES DURING
ECONOMIC SLOWDOWN
Summary: Financial independence of communes depends first of all on legal and economic
factors. The level of financial independence of Polish communes, measured by the share of
their own incomes in total incomes, was connected with the economic situation in the country.
Subcarpathian communes were characterized by lower financial independence than other
Polish communes. Investment expenditures of municipalities during the considered period
did not show any sensitivity to the economic conditions.
Keywords: financial independence of communes, own income, economic crisis.

