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 Jednostki samorządu terytorialnego przez wydatkowanie środków publicznych 

realizują różne cele społeczne i gospodarcze. Wykonując zadania publiczne zaspokajają 

potrzeby społeczności lokalnej. Po reformie ustrojowej, od 1 stycznia 1999 r. w Polsce 

funkcjonuje trójszczeblowy samorząd terytorialny, czyli gminy, powiaty i województwa. 

Gminy są jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu podstawowym. Zgodnie z 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej są one obligatoryjnie jednostką samorządu 

terytorialnego. Gminom nadano osobowość prawną, przyznano określone mienie komunalne 

oraz wyznaczono zakres samodzielności w gromadzeniu dochodów oraz wydatkowaniu 

środków publicznych. Mimo utworzenia jednostek ponadlokalnych główny ciężar 

zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej pozostał w sferze działania gmin. Zakres działania 

tych jednostek został określony szeroko. Jednostkom tym przypisano zróżnicowane zadania.  

 Jednostki samorządu gminnego prowadzą gospodarkę finansową na podstawie 

budżetu. Jedną z najważniejszych zasad wykorzystywanych przez gminy przy 

opracowywaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej. W praktyce mają miejsce 

odchylenia od stanu równowagi. Może to być nadwyżka budżetowa albo deficyt budżetowy. 

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła bardziej restrykcyjne regulacje w 

zakresie równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, niż wcześniejsze 

rozwiązania, które polegały na podziale dochodów i wydatków budżetu gmin na dochody i 

wydatki bieżące i majątkowe. Ustawa ta wprowadziła wymóg zrównoważenia budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w części bieżącej. 

 Obecnie ma miejsce wyodrębnienie budżetu bieżącego i budżetu majątkowego, choć 

nie opiera się to na konkretnych zapisach ustawowych ustalających formalne nazewnictwo.  

Pozwala to oddzielić źródła finansowania wydatków bieżących i majątkowych. Przyczynia się 

to do zwiększenia przejrzystości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 

racjonalizacji ich gospodarki finansowej. Stanowi również istotną przesłankę do oceny 
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sytuacji finansowej. Ma miejsce przeformułowanie gospodarki finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego na generowanie większej nadwyżki operacyjnej w celu prowadzenia 

przez te jednostki działalności inwestycyjnej. Wystąpiło odejście od elastycznego stosowania 

zasady równowagi budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Równowaga 

budżetowa tych jednostek nie jest już postrzegana tylko jako równoważenie dochodów i 

wydatków poprzez wskazanie przychodów pokrywających nadwyżkę wydatków nad 

dochodami, ale konieczność równoważenia budżetu bieżącego. Tym samym wzrosła rola 

budżetu bieżącego w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

 Wymóg równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w tym także 

gmin, jako podstawowego szczebla JST w części bieżącej jest niezwykle ważny w kontekście 

niewystarczających dochodów własnych na realizację zadań przez te jednostki. Dotyczy to w 

szczególności wydatkowania przez gminy środków publicznych na działalność bieżącą. W 

dochodach gmin zmniejsza się udział dochodów własnych. W ich katalogu spada również 

udział podatków i opłat lokalnych, co świadczy o zmniejszającym się poziomie 

samodzielności finansowej i trudnościach jednostek samorządu gminnego w realizacji zadań. 

Władztwo podatkowe, które jest podstawą samodzielności finansowej gmin, jest znacznie 

ograniczone i sprowadza się do określania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w 

granicach wyznaczonych ustawowo i wprowadzania innych zwolnień niż zawarte w ustawie.  

Problemem są również rosnące wydatki gmin. Wzrost wydatków wynikał z systematycznego 

wzrostu zadań, jakie gminy otrzymały do realizacji. Zwiększanie zadań dotyczyło 

przejmowania przez te jednostki, jako zadań własnych w zakresie oświaty. W zakresie opieki 

społecznej przejęły między innymi domy pomocy społecznej, czy ośrodki opiekuńcze. W 

ochronie zdrowia uzyskały możliwość prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej. W kulturze i 

sztuce jednostki te przejęły odpowiedzialność za instytucje kultury. Rozszerzono również 

obowiązki gmin w zakresie zadań zleconych. Wzrost wydatków inwestycyjnych przez te 

jednostki wynikał z wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej w perspektywie 

finansowej na lata 2007-2013. Wzrost wydatków bieżących (w tym również wydatków na 

wynagrodzenia) był rezultatem przekazywania jednostkom samorządu gminnego do realizacji 

coraz nowych zadań oraz zmian prawnych związanych z podnoszeniem wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej, który służy zapewnieniu 

sfinansowania wszystkich wydatków o charakterze stabilnym, cyklicznym dochodami o takim 

samym charakterze, zmusza gminy do obniżania wydatków. Jednak możliwości redukcji 

wydatków są ograniczone ze względu na znaczny udział wydatków sztywnych w wydatkach 

bieżących tych jednostek, jak np. na zadania z zakresu oświaty, czy pomocy społecznej. 
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 Innym istotnym problemem są niewystarczające wpływy z podatków i opłat 

lokalnych, dotacji i subwencji oraz rosnący zakres zadań gmin głównie o charakterze 

bieżącym, które doprowadziły do nierównowagi budżetów wielu gmin, a w konsekwencji do 

korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania zadań, czyli kredytów bankowych, pożyczek 

oraz emisji papierów wartościowych i wzrostu zadłużenia tych jednostek. Utrzymujący się 

deficyt świadczy o trudnościach w realizacji zadań przez gminy. Dług jest rezultatem 

dokonywania przez jednostki samorządu gminnego wydatków przewyższających dochody. 

Odzwierciedla niedostosowanie środków do zadań, co wynika z ograniczonych źródeł 

dochodów własnych i braku możliwości obniżenia wydatków publicznych, a w szczególności 

wydatków bieżących. Wymóg równoważenia budżetu bieżącego gmin przeciwdziała 

finansowaniu wydatków bieżących przez te jednostki instrumentami dłużnymi. W rezultacie 

w gospodarce finansowej jednostki samorządu gminnego istotną rolę odgrywa budżet 

bieżący.   

 Mając na uwadze powyższe uwarunkowania w rozprawie doktorskiej przyjęto 

hipotezę badawczą, że obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, 

może w sposób znaczący wpływać na kierunki wydatkowania środków publicznych przez 

gminy. 

 Jako cel badań przyjęto udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istniejący obowiązek 

równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi może w znaczący sposób wpływać 

na kierunki rozdysponowania środków publicznych przez jednostki samorządu gminnego ze 

szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących oraz ograniczać poziom realizacji zadań 

przez gminy. Jako cele cząstkowe/pomocnicze, realizowane w pracy przyjęto: 

 wskazanie zakresu zadań samorządu terytorialnego we współczesnych demokracjach, 

 określenie (diagnoza) systemów budżetowych na przykładzie wybranych państw, 

ukazanie budżetu bieżącego na tle budżetowania w sektorze publicznym oraz procedur 

jego konstrukcji, 

 ocenę rozwiązań w zakresie obowiązku równoważenia budżetu bieżącego,  

 określenie zakresu wpływu konieczności równoważenia budżetu bieżącego na procesy 

uwalniania wolnych środków na inwestycje w szczególności w miastach na prawach 

powiatu. 

 Badaniem objęto gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach 

powiatu dwóch województw: wielkopolskiego i lubelskiego spośród szesnastu województw w 

Polsce.  Okres przyjęty do badania obejmuje lata 2008-2015.  
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 W celu zbadania wpływu obowiązku równoważenia wydatków bieżących dochodami 

bieżącymi na kierunki wydatkowania środków publicznych przez jednostki samorządu 

gminnego przyjęto dwustopniową procedurę badań, która posłużyła do weryfikacji hipotezy 

badawczej. Procedura ta obejmowała: 

1. Badania ilościowe, oparte na analizie zależności zachodzących między nadwyżką 

operacyjną gmin i miast na prawach powiatu województwa wielkopolskiego i 

lubelskiego, a  realizowanymi przez te jednostki wydatkami majątkowymi oraz 

między udziałem dochodów bieżących w wydatkach bieżących i relacją wydatków 

majątkowych do wydatków ogółem, które mogły potwierdzić znaczący wpływ 

równoważenia budżetu bieżącego tych jednostek na alokację środków publicznych. 

Została również przeprowadzona analiza zależności między nadwyżką operacyjną 

tych jednostek, a zobowiązaniami i rozchodami.  

2. Pogłębioną analizę jakościową danych, która polegała na wyborze z każdego typu 

gmin województwa wielkopolskiego i lubelskiego dwóch gmin z najmniejszą i 

największą nadwyżką operacyjną oraz w okolicach mediany i zbadaniu zależności 

zachodzących między badanymi zmiennymi. Zostały również zbadane wszystkie 

miasta na prawach powiatu województwa wielkopolskiego i lubelskiego.   

 W celu weryfikacji hipotezy została również dokonana charakterystyka województwa 

wielkopolskiego i lubelskiego oraz gmin badanych województw. W tym celu przyjęto cechy 

identyfikujące i opisujące te jednostki z punktu widzenia czynników społecznych i 

ekonomicznych. W celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji społecznej i ekonomicznej 

badanych województw, dane zebrane dla województwa wielkopolskiego i lubelskiego 

odniesiono do sytuacji społeczno-gospodarczej panującej w pozostałych województwach w 

Polsce oraz do wartości średnich dla Polski. Dane dla gmin badanych województw również 

odniesiono do wartości średnich w Polsce. Do realizacji celu pracy wykorzystano metody 

statystyczne, krytyczną analizę literatury przedmiotu krajowej i zagranicznej oraz analizę 

zjawisk i syntezę wyników. 

 Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy ma 

charakter wprowadzający. Został w nim zaprezentowany samorząd terytorialny i jego zadania 

we współczesnych demokracjach. Przedstawiono również zakres i znaczenie gospodarki 

finansowej sektora publicznego w Polsce. Omówiono zasady  gospodarowania środkami 

publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych oraz dokonano ich oceny. W 

dalszej części rozdziału przedstawiono gminę jako podstawowy podmiot gospodarki 

samorządowej oraz jej zadania.  
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 Rozdział drugi rozpoczyna się od prezentacji systemów budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych krajów. Następnie skupiono się ma roli 

budżetu gminy w gospodarce finansowej. Rozdział kończy znaczenie równowagi budżetowej 

w procesie planowania i wykonania budżetu jednostki samorządu gminnego.  

Rozdział trzeci został poświęcony budżetowi bieżącemu. Przedstawiono budżet bieżący na tle 

koncepcji budżetowania w sektorze publicznym. Zaproponowano definicję budżetu 

bieżącego. Zaprezentowano procedurę konstrukcji budżetu bieżącego w Polsce na tle 

rozwiązań w wybranych krajach. Wskazano na zalety wyodrębnienia budżetu bieżącego i 

budżetu inwestycyjnego oraz możliwości wykorzystania tych budżetów w gospodarowaniu 

środkami publicznymi.  

 Rozdział czwarty stanowi część empiryczną pracy. Jest on analizą wyników 

przeprowadzonych badań, mających na celu weryfikację postawionej hipotezy. Badania 

ilościowe zostały poszerzone o badania jakościowe. Dokonano również charakterystyki 

badanych województw i gmin.  

 W ostatnim piątym rozdziale dokonano oceny wpływu obowiązku równoważenia 

budżetu bieżącego na alokację środków publicznych w gminach. Zawiera on również 

propozycję scenariuszy wykorzystania budżetowania bieżącego w procesach planowania 

krótko- i długoterminowego oraz rekomendacje w zakresie metod równoważenia budżetu 

bieżącego w jednostkach samorządu gminnego.  

 Analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu, zarówno polsko- jak i 

anglojęzyczna pozwoliły zrealizować pierwszy z postawionych celów, polegający na 

wskazaniu zakresu zadań samorządu terytorialnego we współczesnych demokracjach. 

Stwierdzono, że cechą wspólną łączącą badane kraje jest rosnąca rola samorządu 

terytorialnego, co wynika z coraz większej liczby zadań, które są mu przekazywane. 

Decentralizacja zadań publicznych na niższe szczeble samorządu, który jest bliżej obywateli i 

lepiej zna potrzeby zbiorowości lokalnych jest stałym elementem reform administracji 

publicznej w prezentowanych krajach. Problemem jednostek samorządu terytorialnego jest 

również to, że uzyskują one niewystarczające środki do zadań. To co różni samorząd 

terytorialny w damokratycznych krajach to zróżnicowany zakres zadań realizowanych przez 

jego poszczególne szczeble. Gminy realizują zadania o charakterze  lokalnym,  które 

zaspokajają podstawowe potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jej 

mieszkańców. Zakres zadań tych jednostek stale się zwiększa, co jest związane z ciągłym 

dążeniem społeczności lokalnych do realizowania początkowo podstawowych, a w miarę 

rozwoju coraz to bardziej skomplikowanych zadań o charakterze społecznym. Zadania 
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powiatów (w innych krajach  hrabstw, okręgów, departamentów) są uzupełnieniem zadań 

wykonywanych przez szczebel podstawowy, ponieważ małe gminy, o słabo rozwiniętej 

infrastrukturze społecznej i komunalnej, nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców w 

tym zakresie. Władze szczebla regionalnego zajmują się przede wszystkim prowadzeniem 

polityki rozwoju ekonomicznego poprzez opracowywanie planów regionalnych. Studia 

literaturowe wykazały również, że w analizowanych modelach samorządu terytorialnego do 

jego istotnych zadań należą edukacja i opieka socjalna. Finansowanie ochrony zdrowia jest 

znacznie zróżnicowane. W Danii i Szwecji stanowią one główny kierunek wydatków, a w 

Polsce są zaliczane do jednego z ważniejszych. Istotną rolę w finansowaniu ochrony zdrowia 

odgrywa również samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast we Francji, 

Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii samorząd terytorialny nie angażuje się w tego rodzaju 

sprawy w ogóle lub tylko w niewielkim zakresie.   

 W oparciu o pogłębioną analizę aktów prawnych zrealizowano kolejny cel cząstkowy 

dysertacji, który polegał na ustaleniu zakresu zadań gmin w Polsce i ocenie źródeł ich 

finansowania. Stwierdzono, że jednostki te realizują szeroki zakres zadań, a od początku 

obowiązywania ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw następowało stopniowe 

poszerzenie katalogu zadań własnych tych jednostek. Rozszerzono również obowiązki 

jednostek samorządu gminnego w zakresie zadań zleconych.  Niestety przekazywanie tym 

jednostkom w drodze regulacji ustawowej nowych zadań własnych nie wiązało się z 

zapewnieniem im środków finansowych na ich realizację. Podobnie, jak w prezentowanych 

krajach środki były nieadekwatne do zadań. Zmiany w zakresie źródeł finansowania zadań, 

które zachodziły w badanym okresie polegały na podwyższaniu procentowych udziałów w 

podatkach państwowych, ograniczeniu funkcji fiskalnej podatków dochodowych poprzez 

obniżanie stawki podatkowej CIT, wprowadzeniu 19% liniowego podatku dochodowego dla 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dwóch progów podatkowych, 

co w rezultacie zmniejszało dochody gmin. 

 Na podstawie pogłębionej analizy aktów prawnych oraz literatury przedmiotu, 

zarówno polsko- jak i anglojęzycznej zrealizowano kolejny cel pracy, polegający określeniu 

(diagnozie) systemów budżetowych na przykładzie wybranych państw, ukazując budżet 

bieżący na tle budżetowania w sektorze publicznym oraz procedury jego konstrukcji, 

wskazując na dysfunkcje planowana tradycyjnego i konieczność stosowania budżetowania 

zadaniowego oraz ścisłego oddzielenia budżetu bieżącego i budżetu inwestycyjnego. Jako 

przykłady posłużyły systemy budżetowe takich krajów, jak Stany Zjednoczone, Nowa 

Zelandia, Wielka Brytania, Niemcy Francja oraz Hiszpania. 
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 Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w badanych krajach budżet jest uchwalany 

na okres jednego roku i jest narzędziem planowania wieloletniego. Dodatkowo gospodarka 

finansowa jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem Hiszpanii, jest oparta na 

konstrukcji dwóch budżetów: budżetu bieżącego i budżetu inwestycyjnego. W krajach tych, 

podobnie jak w Polsce, brak jest definicji budżetu bieżącego, w związku z czym 

zaproponowano jego definicję. We wszystkich krajach budżet bieżący musi być 

zrównoważony, a we Francji również budżet inwestycyjny. Jednostki samorządu 

terytorialnego mogą się zadłużać w celu finansowania wydatków o charakterze 

inwestycyjnym. W Polsce finansowanie instrumentami dłużnymi jest uzależnione od 

wielkości nadwyżki operacyjnej osiągniętej przez te jednostki, czyli możliwości zaciągania 

zobowiązań rosną wraz z wypracowaną przez te jednostki nadwyżką operacyjną. Mimo braku 

powiązania wysokości nadwyżki operacyjnej z możliwościami zadłużania się przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w pozostałych krajach również występuje restrykcyjny system 

reglamentacji zadłużenia. Metody budżetowania i zarządzania środkami publicznymi w 

badanych krajach bazują na metodach opartych o planowane cele i wyniki. Jednostki 

samorządu terytorialnego łączą budżetowanie zadaniowe (wynikowe – performance 

budgeting) z wyodrębnieniem budżetu bieżącego i budżetu inwestycyjnego, co przyczynia się 

do poprawy efektywności alokacji środków publicznych. W Polsce budżet jednostek 

samorządu terytorialnego jest również uchwalany na okres jednego roku i jest podstawą 

planowania wieloletniego oraz dzieli się na budżet bieżący, który musi być zrównoważony i 

budżet inwestycyjny. 

 Studia literaturowe pozwoliły również wskazać zalety wyodrębnienia w budżecie 

jednostek samorządu gminnego części bieżącej i inwestycyjnej, jak np. możliwość 

racjonalnego gospodarowanie środkami publicznymi, powiązanie źródeł dochodów z 

finansowaniem poszczególnych wydatków, obliczenie wyniku operacyjnego, zmiana 

podejścia gmin do gospodarowania środkami publicznymi, ponieważ wydatki bieżące mogą 

być finansowane dochodami bieżącymi, zwiększenie czytelności i przejrzystości zarządzania 

środkami budżetu bieżącego i inwestycyjnego, czy wykorzystanie budżetu bieżącego do 

długoterminowego planowania inwestycji. Określono również możliwości wykorzystania 

budżetu bieżącego przez gminy w zarządzaniu środkami w krótkim okresie, czyli do 

zarządzania płynnością finansową. 

 Wyniki badań ilościowych pozwoliły potwierdzić postawioną w pracy hipotezę tylko 

częściowo. Wymóg równoważenia budżetu bieżącego w okresie objętym badaniem nie 

spowodował istotnych zmian w alokacji środków publicznych w badanych jednostkach 
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województwa wielkopolskiego i lubelskiego. Jedynie w gminach miejskich województwa 

wielkopolskiego i miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego nadwyżka 

operacyjna była źródłem finansowania działalności inwestycyjnej. Najbardziej zasobne 

jednostki przeznaczały nadwyżkę operacyjną na inwestycje, czyli rozwój. W pozostałych 

jednostkach wzrostowi nadwyżki operacyjnej towarzyszył spadek wydatków o charakterze 

majątkowym. W gminach miejskich województwa wielkopolskiego nadwyżka operacyjna 

służyła również do spłaty zadłużenia, a gminy wiejskie i miejsko-wiejskie tego województwa 

korzystały z dobrej sytuacji finansowej i zaciągały zobowiązania, czyli wykorzystywały 

nadwyżkę operacyjną do zadłużania się. Czynnikiem ograniczającym finansowanie inwestycji 

przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie były niskie dochody budżetowe, mniejszy poziom 

samodzielności finansowej oraz większe uzależnienie od środków z budżetu państwa w 

porównaniu z gminami miejskimi i miastami na prawach powiatu. Nieprzeznaczenie 

nadwyżki operacyjnej przez pozostałe jednostki jest również związane z poziomem 

zadłużenia z lat ubiegłych, które staje się barierą do finansowania nowych inwestycji w 

świetle rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Widać to wyraźnie we wszystkich 

analizowanych jednostka samorządu terytorialnego województwa lubelskiego oraz miastach 

na prawach powiatu województwa wielkopolskiego. 

 Pogłębiona analiza jakościowa również pozwoliła na częściową weryfikację hipotezy 

badawczej. Wymóg równoważenia budżetu bieżącego również nie miał znaczącego wpływu 

na alokację środków publicznych przez badane grupy jednostek województwa 

wielkopolskiego i lubelskiego. 

 Finansowanie działalności inwestycyjnej nadwyżką operacyjną przez gminy miejskie 

województwa wielkopolskiego z największą nadwyżką operacyjną, Kościan i jedno miasto na 

prawach powiatu Kalisz oraz gminy wiejskie województwa lubelskiego z najmniejszą 

nadwyżką operacyjną oraz pojedyncze jednostki tych województw, maksymalizowanie 

nadwyżki operacyjnej  i ograniczanie zadłużenia przez Obrzycko, Dolsk, Dubienkę, Świdnik, 

Zalesie, czy Komarów Osada, koncentrowanie się Turka i Wapna na spłacie zadłużenia oraz 

słaba istotność korelacji i badanych zmiennych podobnie, jak dla całej zbiorowości gmin 

miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich badanych województw i możliwość zbudowania 

modelu regresji w pojedynczych gminach świadczy nie tylko o braku znaczącego wpływu 

obowiązku równoważenia budżety bieżącego na kierunki wydatkowania środków 

publicznych przez badane jednostki, ale również, że każda z tych jednostek sama tworzy 

strategię osiągania nadwyżki operacyjnej i przeznaczania jej na działalność inwestycyjną. 
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Uniemożliwiło to również zbudowanie modelu alokacji środków publicznych w badanych 

jednostkach w kontekście równoważenia budżetu w części bieżącej. 

 Przeprowadzone badania wskazały na niepokojące zjawisko wśród badanych 

jednostek zarówno województwa wielkopolskiego, jak i lubelskiego, polegające na 

nieprzeznaczaniu rosnącej nadwyżki operacyjnej przez badane jednostki na działalność 

inwestycyjną z wyjątkiem najbardziej zasobnych jednostek. Można sądzić, że władze tych 

jednostek preferują nierozwojowy model gospodarowania środkami publicznymi, a 

rezultatem tego będzie pozbawienie przyszłych pokoleń nowoczesnej infrastruktury oraz 

wyhamowanie rozwoju. Dążenie gmin i miast na prawach powiatu badanych województw do 

spełnienia obowiązku równoważenia budżetu bieżącego oraz ograniczeń związanych z 

konstrukcją indywidualnego wskaźnika zadłużenia skutkowało ograniczeniem inwestycji. 

Mimo, że nadwyżka operacyjna wzrastała, to wydatki na przedsięwzięcia inwestycje spadały. 

Mimo, że zwiększał się potencjał inwestycyjny tych jednostek to polityka, którą prowadziły 

skutkowała tym, że nie kierowały one wolnych środków na cele rozwojowe. Badania 

wykazały, że jednostki prowadziły politykę ograniczania wydatków inwestycyjnych. 

Potwierdził to udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Łączne zastosowanie 

ograniczeń, które mają charakter dyscyplinującego nakazu okazało się zbyt restrykcyjne i 

stało się istotnym ograniczeniem dla realizacji inwestycji przez badane jednostki. Zamiast 

pobudzać rozwój badanych jednostek, to go ograniczały, ponieważ działały dyscyplinująco na 

wydatki o charakterze inwestycyjnym. 

 Wyniki badań uzyskane zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie badań pokazały, 

że najbardziej zasobne jednostki przeznaczały nadwyżkę operacyjną na inwestycje, czyli na 

rozwój. Poziom inwestycji w badanych jednostkach był determinowany poziomem 

dochodów. Wielkość nakładów na inwestycje była determinowana poziomem zasobności i 

stopniem samodzielności finansowej gmin i miast na prawach powiatu województwa 

wielkopolskiego i lubelskiego. Czynnikiem ograniczającym finansowanie inwestycji przez 

gminy wiejskie i miejsko-wiejskie były niskie dochody budżetowe, mniejszy poziom 

samodzielności finansowej oraz większe uzależnienie od środków z budżetu państwa w 

porównaniu z gminami miejskimi i miastami na prawach powiatu. Jak wykazały badania 

gminy miejskie są najsilniejszym ekonomicznie segmentem gmin ze względu na duży 

potencjał gospodarczy, który wynika z większych i bardziej stabilnych dochodów oraz 

większego potencjału rozwojowego, niż w przypadku pozostałych gmin. Silna baza 

podatkowa powoduje, że budżety tych jednostek w mniejszym stopniu są narażone na 

niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej. Gminy miejskie są najsilniejsze finansowo 
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wśród gmin w badanych województwach. Przy czym, w województwie wielkopolskim są one 

bardziej zasobne niż w województwie lubelskim. Tym samym został zrealizowany kolejny cel 

cząstkowy pracy, że przeznaczenie nadwyżki operacyjnej na inwestycje przez badane 

jednostki jest uzależnione od poziomu ich zasobności. 

 Został również zrealizowany kolejny cel cząstkowy pracy, że obowiązek 

równoważenia budżetu bieżącego może przyczyniać się do uwalniania wolnych środków na 

inwestycje, w szczególności w miastach na prawach powiatu. Jednostki te, jak pokazały 

badania dysponowały największym potencjałem finansowym spośród wszystkich badanych 

jednostek i przeznaczały nadwyżkę operacyjną na inwestycje. Nie dotyczyło to jednak 

wszystkich dużych miast. 

 Mimo, że wymóg równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu gminnego 

skutkował spadkiem nakładów na działalność inwestycyjną, nie można go jednoznacznie 

określić negatywnie, ponieważ gwarantuje on realizację zasady, że wydatki bieżące są 

finansowane dochodami bieżącymi, a inwestycje ze źródeł zwrotnych, jak kredyty, pożyczki, 

czy obligacje. Pozwala uzyskać pożądaną strukturę finansowania oraz przeciwdziała 

finansowaniu działalności bieżącej tej jednostki długiem. Ogranicza nadmierną konsumpcję 

bieżącą realizowaną z pożyczek lub sprzedaży majątku, kosztem realizacji długookresowych 

inwestycji. Skłania gminy do osiągania nadwyżki operacyjnej, która jest źródłem 

finansowania procesów rozwojowych. Obowiązek ten zwiększa przejrzystość alokacji 

środków publicznych w jednostkach samorządu gminnego. Obowiązek równoważenia 

budżetu bieżącego gminy przyczynia się również do ograniczania deficytu operacyjnego w 

tych jednostkach, co wykazały badania. 

 Przeformułowanie gospodarki finansowej gmin na generowanie większej nadwyżki 

operacyjnej w celu prowadzenia przez te jednostki działalności inwestycyjnej oraz spełnienie 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia nie może stanowić ograniczenia dla realizacji 

inwestycji przez gminy, ponieważ, jak pokazały badania ogranicza to rozwój. Rozwiązania te 

nie mogą być bezwzględnie stosowane. Wymóg równoważenia budżetu bieżącego nie może 

być imperatywem. Nie można eliminować zwrotnych źródeł finansowania i pozostawić 

gminom jedynie dochodów własnych do finansowania zadań. Jednostki samorządu gminnego 

zadłużają się w celu finansowania programów inwestycyjnych zawartych w długoterminowej 

strategii rozwoju, które służą ożywieniu rozwoju ich terytorium, a pożyczki, kredyty, czy 

emisja obligacji stanowią  narzędzia ich realizacji. 

 Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, rozważania teoretyczne i wnioski 

wskazały, że konieczna jest polityka mniej restrykcyjnego budżetu, w którym równoważenie 
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budżetu bieżącego i indywidualny wskaźnik zadłużenia racjonalnie zwiększa dług lokalny i 

stanowi czynnik stymulujący rozwój jednostek samorządu gminnego. Koncentrują się one na 

kreowaniu i stymulowaniu rozwoju, a nie na maksymalizacji nadwyżki operacyjnej oraz 

ograniczaniu i spłacie zadłużenia. Jeśli nakłada się na gminy ograniczenia w wyborze źródeł 

finansowania zadań oraz kształtowania poziomu zadłużenia, to powinna zostać jednocześnie 

zwiększona ich samodzielność finansowa, ponieważ jest ona niezbędnym warunkiem 

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy. Większy zakres samodzielności powinien 

dotyczyć zarówno dochodów, jak i wydatków, czyli gromadzenia i wydatkowania środków 

publicznych. Powinien zostać zwiększony zakres lokalnego władztwa podatkowego, 

ograniczony proceder nakładania dodatkowych zadań na gminy bez odpowiednich 

rekompensat finansowych oraz ograniczone dochody transferowe w systemie finansów tych 

jednostek, w szczególności dotacje. Ułatwiłoby to jednostkom samorządu gminnego 

równoważenie budżetu w części bieżącej lub osiąganie nadwyżki operacyjnej, będącej 

źródłem finansowania procesów rozwojowych. Ograniczyłoby również zapotrzebowanie tych 

jednostek na zwrotne źródła finansowania. 

 Dodatkowo wykorzystanie przez gminy zaproponowanego scenariusza strategicznego-

agresywnego w procesie planowania pozwoli jednostkom tym koncentrować się na 

maksymalizacji nadwyżki operacyjnej, absorpcji i spłacie zadłużenia. Pozwoli wykorzystać 

możliwości, które daje nadwyżka operacyjna. Jest ona nie tylko źródłem finansowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również służy absorpcji i spłacie wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Finansowanie procesów rozwojowych instrumentami dłużnymi powoduje, że 

gminy mogą realizować inwestycje na większą skalę. Nadwyżka operacyjna służy 

finansowaniu długookresowych inwestycji, czyli kształtowaniu procesów rozwojowych. W 

wyniku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu gminnego 

następuje wzrost dochodów, które mogą one przeznaczyć na kreowanie i stymulowanie 

dalszego rozwoju oraz lepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Długookresowe 

maksymalizowanie nadwyżki operacyjnej przez gminy jest czynnikiem trwałego i 

dynamicznego rozwoju lokalnego. Budżet bieżący pozwala gminom opracować strategię 

rozwoju na kilka lat oraz zapewnić płynność działania i realizacji inwestycji. Jednostki 

samorządu gminnego mogą również stosować inne scenariusze wykorzystania budżetowania 

bieżącego w procesie planowania, polegające np. na maksymalizacji nadwyżki operacyjnej i 

ograniczaniu zadłużenia, czy maksymalizacji nadwyżki operacyjnej w celu absorpcji 

zadłużenia. Nie pozwoli to jednak w pełni wykorzystać możliwości, które stwarza nadwyżka 

operacyjna. Łączne zastosowanie rozwiązań w zakresie samodzielności finansowej oraz 
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scenariusza pozwoli jednostkom samorządu gminnego racjonalnie zwiększać zadłużenie i 

stymulować rozwój lokalny. Będą się one koncentrować na kreowaniu i stymulowaniu 

rozwoju lokalnego, a nie na maksymalizacji nadwyżki operacyjnej oraz ograniczaniu i spłacie 

zadłużenia. Brak zmian systemowych oraz niestosowanie przez gminy zaproponowanego 

scenariusza w przyszłości będzie skutkował dalszym ograniczeniem inwestycji w gminach i 

ograniczeniem rozwoju. 

 Badania empiryczne oraz rozważania teoretyczne, dotyczące budżetu bieżącego 

pozwoliły zrealizować główny cel pracy. Jednocześnie uzyskane wyniki badań i wyciągnięte 

na ich podstawie wnioski pozwoliły również potwierdzić częściowo przyjętą hipotezę 

badawczą oraz zaproponować scenariusz wykorzystania budżetowania bieżącego w procesie 

planowania oraz rozwiązania, polegające na zwiększeniu samodzielności finansowej 

jednostek samorządu gminnego, które łącznie zastosowane pozwolą gminom zwiększać 

zadłużenie i  stymulować ich rozwój. Badania pokazały indywidualne podejście każdej 

jednostki samorządu terytorialnego do procesów alokacji środków (kierunków). 

 

 

 


