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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI
WŁADZ LOKALNYCH W POZYSKIWANIU
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA OBSZARACH WIEJSKICH WIELKOPOLSKI
Streszczenie: Celem artykułu jest pomiar i ocena przestrzennego zróżnicowania aktywności
władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski. Dla określenia poziomu aktywności władz lokalnych została zbudowana cecha agregatowa – na podstawie danych pochodzących ze statystyki publicznej, Urzędu Marszałkowskiego
oraz z badań ankietowych. Oceny zróżnicowania poziomu aktywności dokonano z wykorzystaniem kartogramów. Obszarem badań objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie Wielkopolski.
Słowa kluczowe: fundusze europejskie, obszary wiejskie, aktywność władz lokalnych, Wielkopolska.

1. Wstęp
Jednym z obszarów aktywności jednostek samorządu terytorialnego, gdzie rola
władz lokalnych na obszarach wiejskich w szczególności powinna być widoczna,
jest budowa rozwoju na własnych zasobach i środkach pozyskanych z innych źródeł, m.in. Unii Europejskiej [Kłodziński 2006, s. 21; Rosner 1997, s. 189]. Przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego1 w ramach środków
pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania związane są z zadaniami rozwojowymi i odtworzeniowymi. Tego typu inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych i długookresowego zaangażowania zasobów, czemu towarzyszy ryzyko
i niepewność realizacji projektu [Filipiak 2010, s. 120]. Inwestycje te są kluczowe
dla rozwoju lokalnego oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego. Dlatego tak
ważne jest aktywne uczestniczenie władz samorządowych w procesie pozyskiwania
zewnętrznych źródeł dochodów.

1
Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego w zdecydowanej większości realizowana
jest na poziomie gmin, stanowi ona od 49,3 do 58,5% udziału przedsięwzięć [Misterek 2008, s. 44].
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Celem artykułu jest pomiar i ocena przestrzennego zróżnicowania aktywności
władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich
Wielkopolski2.

2. Materiały i metody
Obszar przestrzenny analizy obejmował gminy wiejskie (90) i miejsko-wiejskie
(117) województwa wielkopolskiego, dane pochodziły z Banku Danych Lokalnych
GUS za lata 2007–2009, Instytucji Zarządzającej programem regionalnym oraz
z badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 r. wśród władz lokalnych gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego3.
Oceny aktywności władz lokalnych dokonano przy użyciu miary agregatowej
– cechy syntetycznej. Własnością podstawową zastosowanej miary jest kwantyfikacja zjawiska złożonego, za pomocą jednej wartości liczbowej, dzięki czemu otrzymujemy syntetyczny obraz badanego zjawiska [Strahl 2006, s. 160]. Na podstawie
przesłanek merytorycznych i statystycznych do pomiaru aktywności przyjęto cztery
cechy proste:
– wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca (zł),
– środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na jednego mieszkańca (zł),
– środki pozyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013 na jednego mieszkańca (zł),
– aktywność aplikacyjna władz lokalnych (pkt).
Wszystkie cechy określono jako stymulanty, a więc dodatnio skorelowane z badanym zjawiskiem. Cechy proste w celu ujednolicenia ich charakteru i sprowadzenia ich wartości do porównywalności poddano normalizacji, za pomocą unitaryzacji.
W artykule wykorzystano miarę bezwzorcową, która sprowadza się do uśrednienia
znormalizowanych wartości cech prostych:
m

qi

(1)

=

∑z
j =1

m

ij

, (i = 1, 2,..., n).

Wartości cechy syntetycznej zawierają się w przedziale (0,1) [Wysocki i Lira
2005, s. 178]. Wartości bliższe jedności świadczą o wysokim poziomie badanego
zjawiska. Wykorzystując średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe, dokonano
podziału analizowanej zbiorowości na cztery klasy o różnym poziomie badanego
2
Także Bartkowiak [2010, s. 196–204] pisze o zależności pomiędzy poziomem rozwoju lokalnego a aktywnością władz samorządowych w zabieganiu o środki zewnętrzne na obszarach wiejskich
Wielkopolski.
3
Badania są elementem realizowanego grantu promotorskiego „Czynniki rozwoju obszarów
wiejskich w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego)” nr NN 114147440, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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zjawiska. W pracy zastosowano pomocniczo analizę wariancji ANOVA, która posłużyła do zbadania zależności między typem gminy (wiejski, miejsko-wiejski) oraz
położeniem gminy w podregionach Wielkopolski (kaliski, koniński, pilski, leszczyński i poznański) a cechami prostymi i poziomem aktywności władz lokalnych.
Zależności te przedstawiono tylko dla jednego wskaźnika, gdzie analiza wariancji
wykazała istotność różnic pomiędzy średnimi.

3. Wyniki
Pierwszym analizowanym wskaźnikiem był poziom wydatków inwestycyjnych
w skali roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jako że miara ta charakteryzuje
się dużą zmiennością w czasie, uwarunkowaną fazami procesu inwestycyjnego,
wskaźnik ten obliczony został jako średnia z lat 2007–2009.
Zróżnicowanie gmin z punktu widzenia realizowanych wydatków inwestycyjnych jest bardzo duże (rys. 1). Dla blisko 8% badanych jednostek wskaźnik nie osiągnął poziomu 200 zł, na drugim biegunie znalazło się osiem gmin (ok. 4%), których
wydatki były co najmniej czterokrotnie wyższe. Gminy o najwyższym poziomie
wydatków zlokalizowane były wokół miasta Poznania4 (pierwszych pięć o najwyższym dochodzie), w subregionie tym wskaźnik osiągnął również najwyższe wartości. Warto zauważyć, że rozkład przestrzenny pozostałych jednostek o wysokim
dochodzie miał charakter losowy. Gminy o najniższym poziomie wydatków inwestycyjnych zlokalizowane były zarówno na obszarach peryferyjnych, jak i wewnątrz
regionu. Najniższe średnie wydatki inwestycyjne zaobserwowano w subregionie kaliskim i pilskim.
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystanym do oceny poziomu aktywności władz
lokalnych był poziom środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, również
oznaczony jako średnia z trzech lat (2007–2009) w przeliczeniu na jednego mieszkańca (rys. 2). W okresie tym w budżetach gminnych odnotowane zostały środki
pozyskane w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej5 oraz w ramach
obecnej perspektywy finansowej. Zatem możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez władze samorządowe były duże6.

W sąsiedztwie Poznania odnotowano najwyższy wzrost dochodów (107,4%) wśród gmin wiejskich w Polsce, ponaddwukrotny (od 2003 do 2009 r.), przy dynamice wydatków 225,6% [GUS 2011,
s. 197–198].
5
Głównie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
6
Od roku 2007 obserwowalny był spadek wartości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w dochodach gmin. Zmianom tym towarzyszy wzrost udziału wydatków na tzw. miękkie projekty. Obserwacje te mogą wskazywać na opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych, a szczególnie trudności związane z prawidłowym rozliczeniem otrzymanej dotacji [Smolik 2009, s. 42–43].
4
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Rys. 1. Poziom wydatków inwestycyjnych w gminach na obszarach wiejskich Wielkopolski
(średnia z lat 2007–2009) w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Rys. 2. Poziom środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w gminach na obszarach wiejskich
Wielkopolski (średnia z lat 2007–2009) w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Gminy o najwyższym poziomie pozyskanych środków zlokalizowane były kolejno w powiatach: pleszewskim (79 zł), chodzieskim (55 zł), wolsztyńskim (48 zł),
szamotulskim (47 zł) i kościańskim (33 zł). Na drugim biegunie znalazły się 22 gminy, które nie pozyskały w badanym okresie żadnych środków z Unii Europejskiej.
Przedstawiony wskaźnik jest pochodną merytorycznego przygotowania władz lokalnych do uczestniczenia w procesie aplikowania o środki zewnętrzne, które przyznawane były w drodze konkursowej7.

Rys. 3. Środki pozyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013 w gminach na obszarach wiejskich Wielkopolski (do 6 kwietnia 2011 r.)
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie: Lista beneficjentów WRPO według SIMIK,
stan na 6 kwietnia 2011 r.

Uzupełnieniem tej miary jest wskaźnik środków pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007–2013 (rys. 3),
oznaczony jako suma środków przyznanego dofinansowania do 6 kwietnia 2011 r.
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Program ten jest podstawowym instrumentem polityki regionalnej, którego celem jest podjęcie działań zmierzających
do budowy spójności społeczno-gospodarczej poprzez zmniejszanie dysproporcji
gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Dlatego ważny jest aktywny udział
Należy zwrócić uwagę na fakt, że coraz większe znaczenie ma zasada pozytywnej ewaluacji
projektów i programów europejskich, finansowanych ze źródeł zagranicznych i Unii Europejskiej. Zasada ta polega na dążeniu do pokrycia refinansowaniem maksymalnej kwoty planowanej dotacji w ramach projektu lub programu [Filipiak 2010, s. 23].
7
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władz lokalnych w jego realizacji. Z tego punktu widzenia niepokojący jest otrzymany wynik, zgodnie z którym 96 gmin (46,3%) nie pozyskało żadnych środków
w ramach WRPO. Najwięcej spośród nich zlokalizowanych było w subregionie konińskim. Przeprowadzona pomocniczo analiza wariancji dowiodła występowania
istotnych8 różnic pomiędzy średnimi pozyskanych środków w ramach WRPO przez
gminy w poszczególnych podregionach Wielkopolski9. Warto zauważyć, że zgodnie
z otrzymanym rozkładem przestrzennym gminy aktywne występują w sąsiedztwie
gmin biernych. W grupie najbardziej aktywnych (wskaźnik powyżej 2000 zł) znalazły się: Wągrowiec, Odolanów, Krajenka, Miłosław. Wyniki aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków w ramach WRPO przedstawiono na rys. 3.
Ostatni ze wskaźników stanowi ocenę punktową aktywności aplikacyjnej władz
lokalnych. Konstrukcja wskaźnika przeprowadzona została zgodnie z założeniami
zawartymi w tab. 1, na podstawie danych pozyskanych w ramach badań ankietowych.
Tabela 1. Miernik aktywności aplikacyjnej władz lokalnych
Kryterium
Liczba złożonych projektów
w latach 2004–2006
w latach 2007–2010
Liczba partnerów* w projektach
w latach 2004–2006
w latach 2007–2010

Punkty

Waga

0–2,5
0–2,5

0,4
0,4

0–5
0–5

0,1
0,1

*Jednostki samorządowe w trakcie realizacji projektów z Unii Europejskiej mogły podejmować wspólne działania m.in. z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami
wyznaniowymi.
Źródło: opracowanie własne.

Grupa gmin, w której aktywność była najwyższa (powyżej 2 punktów), zawierała 49 jednostek, licznie reprezentowanych przez jednostki z powiatów: poznańskiego, konińskiego, nowotomyskiego oraz międzychodzkiego. Władze samorządowe
tych jednostek wyróżniły się wysoką liczbą pozytywnie rozpatrzonych projektów
w obu okresach programowania, przy uczestnictwie przynajmniej jednego partnera. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ogólna aktywność aplikacyjna władz lokalnych
wzrosła między badanymi okresami, zarówno w wymiarze liczby przygotowanych
projektów, jak i współpracy z innymi jednostkami przy ich realizacji. Świadczy
F=3,62 dla p = 0,007.
Najwyższą średnią wskaźnik uzyskał w subregionie pilskim (626 zł), natomiast średnie w pozostałych subregionach: kaliskim (262 zł), poznańskim (260 zł), konińskim (237 zł) oraz leszczyńskim
(226 zł), były zdecydowanie niższe. Przeprowadzony test post hoc RIR-Tukeya dowiódł, że podstawą
do odrzucenia hipotezy zerowej o równości średnich w podregionach było znaczące odchylenie wartości środków pozyskanych przez gminy subregionu pilskiego [Stanisz 2006].
8
9
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to o wzroście zainteresowania władz samorządowych zewnętrznymi źródłami finansowania oraz szerszym uczestnictwie podmiotów lokalnych w realizacji polityki
regionalnej.
Omówione wskaźniki posłużyły do oznaczenia poziomu aktywności władz
lokalnych za pomocą cechy syntetycznej, oznaczonej metodą wzorcową. Następnie średnie wartości cechy syntetycznej oraz odchylenia standardowego posłużyły
do wydzielenia czterech klas poziomu aktywności władz lokalnych.
Wskaźniki charakteryzujące poszczególne klasy przedstawiono w tab. 2, rozkład przestrzenny zawarto na rys. 5, a udział gmin w poszczególnych klasach według typu zawarto w tab. 3.

Rys. 4. Poziom aktywności aplikacyjnej władz lokalnych na obszarach wiejskich Wielkopolski
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Aktywność władz lokalnych na obszarach wiejskich Wielkopolski w badanym
obszarze charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem, przy wysokim udziale
gmin o ponadprzeciętnym poziomie aktywności władz lokalnych (45%). W grupie
gmin o najwyższym poziomie aktywności władz lokalnych (klasa I) znalazło się 36
jednostek, których średnie wielkości analizowanych wskaźników osiągnęły wartości
najwyższe. Klasa ta zawiera liczną reprezentację gmin z powiatów: poznańskiego
(5), pleszewskiego (5) oraz konińskiego (3). Dwie trzecie klasy I stanowiły gminy
wiejskie.
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Tabela 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski
Klasa

Wyszczególnienie

I
II
Liczba jednostek
36
57
Średnie wartości wskaźnika
Wydatki inwestycyjne na jednego
mieszkańca
568,85
471,60
Środki pozyskane z budżetu
Unii Europejskiej na jednego
mieszkańca
57,51
24,55
Środki pozyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na jednego mieszkańca*
862,82
404,77
Aktywność aplikacyjna władz
lokalnych
1,95
1,76
Średnia wartość wskaźnika syntetycznego
0,37
0,26

Ogółem

III
83

31

207

364,12

344,78

426,43

11,45

4,51

22,03

106,46

36,07

309,60

1,40

0,66

1,48

0,17

0,09

0,22

IV

*Suma środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozyskana od początku funkcjonowania
programu do 6 kwietnia 2011 r.
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Udział gmin w poszczególnych klasach według typu gmin
Gminy
Wiejskie
Miejsko-wiejskie
Ogółem

I
24
12
36

Klasy poziomu aktywności
II
III
26
47
31
36
57
83

IV
20
11
31

Razem
117
90
207

Źródło: opracowanie własne.

Druga grupa to gminy skupione w klasie II o ponadprzeciętnym poziomie aktywności władz lokalnych, stanowiły one niewiele ponad 27% obszarów wiejskich
Wielkopolski. W klasie II odnotowano przede wszystkim o ponad połowę niższy poziom środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz WRPO. Wydatki inwestycyjne
były niższe o blisko 100 zł w relacji do klasy I, najmniejsze różnice odnotowano
w obszarze aktywności aplikacyjnej władz lokalnych.
Klasa III, o poziomie rozwoju poniżej przeciętnego, była najliczniej reprezentowana (40%). W grupie tej znalazły się jednostki o niskim poziomie realizowanych
wydatków inwestycyjnych i środków zewnętrznych, przy średnim poziomie aktywności aplikacyjnej władz lokalnych. Jednostki te skupione były wewnątrz regionu,
na południe od Poznania.
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Rys. 5. Klasy syntetycznego poziomu oceny aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania
Źródło: obliczenia i opracowanie własne.

W ostatniej klasie zgrupowano jednostki o najniższym poziomie aktywności
władz lokalnych, wśród których znalazło się prawie 15% obszarów wiejskich Wielkopolski. Władze lokalne w ramach tej klasy były bierne – aż 25 gmin nie pozyskało żadnych środków z programu regionalnego, a 13 z nich nie pozyskało również
w badanym okresie środków z Unii Europejskiej. Aktywność aplikacyjna władz
lokalnych była bardzo niska, gminy te przygotowały niewiele projektów oraz nie
nawiązywały współpracy w celu realizacji planowanych przedsięwzięć. Jednostki te
zlokalizowane były zarówno na obszarach peryferyjnych (10), jak i wewnątrz regionu (21). Nierzadko sąsiadowały z gminami o ponadprzeciętnym poziomie rozwoju.

4. Wnioski
Otrzymane wyniki potwierdziły bardzo duże zróżnicowanie aktywności władz lokalnych na obszarach wiejskich Wielkopolski. Istotne różnice odnotowano dla każdej z badanych cech oraz cechy agregatowej. Zdecydowanie najwyższą aktywnością
władz lokalnych charakteryzowały się gminy usytuowane wokół miasta Poznania
oraz obszary wiejskie położone wokół gmin miejskich. Wyniki mogą wskazywać
na zależność między sytuacją finansową badanych podmiotów a działalnością władz
w obszarze pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych. Zróżnicowania nie pozwalają na jednoznaczną delimitację obszarów wiejskich Wielkopolski w badanym
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zakresie. Dopełnieniem przeprowadzonej analizy powinny być badania dotyczące
skuteczności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ze względu
na brak danych sprawność ta nie mogła być oznaczona.
Analiza wyników badań i materiału kartograficznego nie pozwala na jednoznaczne określenie przestrzeni zróżnicowań w badanym obszarze. Jednostki z biernymi władzami lokalnymi obserwowane są zarówno na obszarach peryferyjnych, jak
i wewnątrz regionu. Dlatego można uznać, za [Rosner, Stanny 2007, s. 201], że aktywność władz lokalnych ma cechy „indywidualnego rysu”. Dowodem na to jest
rozkład przestrzenny analizowanego zjawiska, który ma często charakter przypadkowy z trudnym do określenia zestawem czynników warunkującym taki układ. Potwierdziła to przeprowadzona ocena.
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ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES
FROM WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP
IN THE ACQUISITION OF UE FUNDS
Summary: This article aims to measure and evaluate the spatial differentiation of activities of
local authorities in acquiring external funds in rural areas of Wielkopolska. To determine the
level of activity of local authorities the feature of aggregate has been built on the basis of data
from official statistics, the Marshal’s Office and survey data. The evaluation of differentiation
of the level of activity was made with the use of cartograms. The area of study included rural
and urban-rural Wielkopolska.
Keywords: European funds, rural areas, the activity of local authorities, Wielkopolska.

