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Podsumowanie badania ankietowego w ród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
dotycz ce szacunku planowanych wydatków maj tkowych w latach 2014-2020. 

 
 

Zbli aj ca si  nowa perspektywa finansowa (2014-2020) bud etu Unii Europejskiej sprawia, e 
instytucje krajowe prowadz  intensywne prace nad uszczegó owieniem kierunków, zasad i kwot wsparcia 
unijnymi instrumentami finansowymi. Zwi zek Gmin Wiejskich RP reprezentuj c interesy gmin wiejskich 
i ma ych gmin miejsko-wiejskich czynnie uczestniczy w dyskusji nad kierunkami i skal  
wspó finansowania nak adów inwestycyjnych na obszarach wiejskich m.in. ze rodków Unii Europejskiej. 
Prowadzenie w imieniu samorz dów konsultacji i opiniowania spraw zwi zanych z programowaniem 
polityki Rz du dotycz ce wsparcia finansowego inwestycji na obszarach wiejskich wymaga wiedzy o skali 
zamierze  gmin w zakresie wydatków maj tkowych. 
Temu celowi s o badanie ankietowe, polegaj ce na oszacowaniu warto ci wydatków maj tkowych w 6 
kluczowych dziedzinach aktywno ci gmin, za siedmioletni okres planowania - 2014-2020. Badanie 
pozwoli o oszacowa  warto ci planowanych wydatków maj tkowych i spodziewanych kwot rodków 
zewn trznych wspó finansowania nak adów inwestycyjnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 
w Polsce w ramach perspektywy lat 2014-2020. Zakres badania obejmowa  planowane przez gminy 
wydatki maj tkowe oraz kwoty wspó finansowania zewn trznego w obszarach: gospodarki wodno-
ciekowej, infrastruktury drogowej, o wiaty i wychowania, infrastruktury sportowej i turystycznej, 

szerokopasmowe sieci teleinformatyczne i us ugi „e-urz d”, kultura i dziedzictwo narodowe. Kwoty 
rodków zewn trznych, które stanowi  planowane wspó finansowanie wydatków maj tkowych, obejmuj  
rodki krajowe, UE oraz inne rodki zagraniczne udost pniane gminom bezzwrotnie. 

Badanie ankietowe prowadzono w formie ankiety internetowej (zgwrp.pl/inwestycjejst) udost pnionej 
respondentom za pomoc  indywidualnego has a od 3 wrze nia do 7 pa dziernika 2013 roku w badaniu 
bra o udzia  ponad 320 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których dane wykorzystano do niniejszego 
raportu. Dla celów analizy wykorzystano dane, po weryfikacji danych, z 237 ankiet gmin wiejskich i z 66 
ankiet gmin miejsko-wiejskich. W oparciu o uzyskane dane z ankiet dotycz ce planowanych wydatków 
w perspektywie 2014-2020 oraz dane historyczne za okres lat 2007-2013, oszacowano warto ci 
planowanych wydatków maj tkowych i spodziewanych kwot wspó finansowania rodkami zewn trznymi 
nak adów inwestycyjnych ca ej populacji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce w ramach 
perspektywy lat 2014-2020. 

 
Gminy wiejskie - wyniki ankietyzacji 

 

Ankiety wype ni o 255 gmin wiejskich, gdzie do analiz wykorzystano dane z 237 gmin odrzucaj c 
ankiety o skrajnych warto ciach poza zakresem 15% - 350% planowanych wydatków maj tkowych 
w stosunku do wykonanych. Mediana wska nika badanych gmin - planowanych wydatków do wykonanych 
- wynios a 117% co oznacza, e 50% gmin planuje mniejsze wydatki maj tkowe ni  117% wydatków 
maj tkowych realizowanych w latach 2007-2013. Przy uwzgl dnieniu inflacji w latach 2007-2012 warto  
zrealizowanych wydatków maj tkowych odpowiada warto ci bie cej roku planowania (2013) 109% - 
112% sumy bie cych wydatków maj tkowych za lata 2007-2013. 
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Kwoty planowanych wydatków maj tkowych w poszczególnych dziedzinach uwzgl dniaj : wydatki 
jednostek bud etowych, dotacje maj tkowe, wp aty do zwi zków mi dzygminnych oraz podniesienie 
kapita u w spó kach komunalnych zwi zanych z realizacja inwestycji. W analizie porównywano warto ci 
planowanych wydatków maj tkowych i planowanego wsparcia zewn trznego do realizowanych w latach 
2007-2013 wydatków maj tkowych, nadwy ki operacyjnej i dochodów maj tkowych. 

 
W gminach wiejskich g ówne kierunki planowanych wydatków koncentruj  si  na infrastrukturze wodno-
kanalizacyjnej oraz drogach - 70% wydatków maj tkowych ogó em. Oczekiwanie wsparcie zewn trzne 
przez gminy wiejskie jest na poziomie 65% planowanych wydatków maj tkowych ogó em. Wyniki 
ankietyzacji potwierdzaj  skal  potrzeb gmin w zakresie gospodarki wodno- ciekowej oraz dróg na 
obszarach wiejskich. Spowodowane jest to nadal niskim wska nikiem sanitacji gmin oraz stanem dróg 
lokalnych. 
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Planowane wydatki maj tkowe oraz szacunek dofinansowania inwestycji rodkami zewn trznymi 
w latach 2014-2020 w gminach wiejskich obj tych badaniem 

Wyszczególnienie 
Wydatki 

maj tkowe w 
mln z  

Dofinansowa
nie rodkami 
zewn trznymi 

w mln z  

Procent 
dofinansowania 
inwestycji r. 

zewn. 

Udzia  w 
wydatkach 

ogó em 

I. Gospodarka wodno- ciekowa  4 249,0 2 847,9 67,0% 42,8% 

I.1 Kanalizacja zbiorcza 2 398,9 1 630,0 67,9% 24,2% 

I.2 Przydomowe oczyszczalnie cieków 411,4 274,0 66,6% 4,1% 

I.3 Oczyszczalnie cieków 596,0 418,0 70,1% 6,0% 

I.4 Sie  wodoci gowa 592,1 350,5 59,2% 6,0% 

I.5 Uj cia wody i stacje uzdatniania 250,6 175,4 70,0% 2,5% 

II. Infrastruktura drogowa  2 770,6 1 729,5 62,4% 27,9% 

II.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 2 325,2 1 490,8 64,1% 23,4% 

II.2 Pozosta a infrastruktura drogowa 445,4 238,7 53,6% 4,5% 

III. O wiata i wychowanie  923,5 594,7 64,4% 9,3% 

III.1 Szko y, przedszkola, wietlice szkolne i 
sto ówki 

560,8 365,6 65,2% 5,7% 

III.2 Przyszkolna infrastruktura sportowa 362,7 229,1 63,2% 3,7% 

IV. Infrastruktura sportowa i 
turystyczna  

919,3 598,0 65,0% 9,3% 

IV.1 Infrastruktura sportowa 482,9 271,6 56,2% 4,9% 

IV.2 Infrastruktura turystyczna i 
rekreacyjna 

436,4 326,4 74,8% 4,4% 

V. Szerokopasmowe sieci 
teleinformatyczne i us ugi e-urz d  

150,3 119,4 79,4% 1,5% 

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

429,4 291,7 67,9% 4,3% 

VII. Pozosta e wydatki  482,3 288,6 59,8% 4,9% 

RAZEM 9 924,40 6 469,80 65,20% 100,00% 

 
Podsumowanie - wnioski dla ca ej grupy gmin wiejskich w Polsce. 
Na podstawie wyników badania ankietowego 16-tu % gmin wiejskich, dokonano szacunku 
przewidywanych i niezb dnych wydatków maj tkowych oraz potrzeb wsparcia ich rodkami 
zewn trznymi dla ca ej grupy gmin wiejskich. Dla celów szacowania wydatków maj tkowych wszystkich 
gmin wiejskich przyj to dane porównawcze za okres 2007-2013. W przypadku gmin wiejskich warto  
planowanych wydatków oparto na udziale badanej grupy gmin wiejskich w wydatkach maj tkowych oraz 
uwzgl dniaj c ró nic  wska nika wydatków maj tkowych na 1 mieszka ca. 
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Dochody i wydatki maj tkowe oraz nadwy ka operacyjna w latach 2007-2013 gmin wiejskich 

Wyszczególnienie Gminy wiejskie 
ogó em  

Grupa gmin 
obj tych 
badaniem 

Udzia  % 
badanej 
populacji 

Liczba gmin 1571 237 15,1% 
Ludno  10 751 101 1 728 792 16,1% 
Wydatki maj tkowe w mln z   49 267  8 214 16,7% 
Dochody maj tkowe w mln z   19 243  3 243 16,9% 
Nadwy ka operacyjna w mln z   21 910  3 655 16,7% 
Wydatki maj tkowe w przeliczeniu na 1 mieszka ca w z   4 583  4 751 X 

Planowane wydatki maj tkowe w latach 2014-2020   
Planowane wydatki maj tkowe w mln z  57 414 9 924 17,3% 
Planowane dofinansowanie rodkami zewn trznymi w mln z   37 319  6 470 17,3% 

 

W wyniku ostro nego szacunku planowane wydatki maj tkowe gmin wiejskich wynosz  57,4 mld z  co 
stanowi, przy uwzgl dnieniu czynnika inflacji w poprzednim okresie, jedynie 5% wzrost realnych 
wydatków maj tkowych w latach 2014-2020. Oczekiwane wsparcie rodkami zewn trznymi (z bud etów 
i funduszy krajowych, funduszy unijnych, innych programów) jest na poziomie 37,3 mld z  tj. 65,2% 
wydatków ogó em.  

Nadwy ka operacyjna gmin wiejskich 2007-2013 

 
ównym ród em finansowania planowanych wydatków maj tkowych (2014-2020) w gminach wiejskich, 

oprócz rodków zewn trznych, jest nadwy ka operacyjna, która zgodnie z ostatnimi tendencjami mo e nie 
przekroczy  w nast pnej perspektywie warto ci 20 mld z  za siedmioletni okres planowania. Natomiast 

asne dochody maj tkowe (ok. 3 mld z ) pos  do wymuszonego obni enia zad enia gmin o 30%. 
Pozbawienie w przysz ej perspektywie gmin wiejskich rodków z PROW na gospodark  wodno- ciekow  
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i drogi oraz ograniczenie dost pu do fundusze UE mo e skutkowa  nawet 50% obni eniem nominalnej 
nak adów inwestycyjnych na obszarach wiejskich w stosunku do lat 2007-2013.  

Gminy miejsko-wiejskie - wyniki ankietyzacji 
Z po ród 602 jednostek ankiety wype ni o 67 gmin miejsko-wiejskich, gdzie do analiz wykorzystano dane 
z 66 gmin, odrzucaj c ankiety z danymi o skrajnych warto ciach poza zakresem 10% - 350% planowanych 
wydatków maj tkowych w stosunku do wykonanych. Mediana wska nika gmin badanych - planowanych 
wydatków do wykonanych - wynios a 109%, co oznacza, e 50% gmin planuje mniejsze wydatki 
maj tkowe ni  109% wydatków maj tkowych realizowanych w latach 2007-2013. Uwzgl dniaj c 
wska niki inflacji w latach 2007-2013, warto  bie ca zrealizowanych wydatków maj tkowych jest na 
poziomie obecnie planowanych wydatków maj tkowych. 
W gminach miejsko-wiejskich g ówne kierunki planowanych wydatków maj tkowych koncentruj  si , tak 
ja w gminach wiejskich, na infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej oraz drogach - 60% wydatków 
maj tkowych ogó em. Nast pne 25% wydatków planowane jest w sferze o wiaty (12,5%) oraz turystki 
i sportu (12,5%). Oczekiwanie przez gminy wsparcie zewn trzne jest na poziomie 62,5% wydatków 
maj tkowych ogó em. 

Podsumowanie - wnioski dla ca ej grupy gmin miejsko-wiejskich. 
Na podstawie wyników badania ankietowej 11-tu % gmin miejsko-wiejskich dokonano szacunku 
przewidywanych i niezb dnych wydatków maj tkowych oraz potrzeb wsparcia ich rodkami 
zewn trznymi dla ca ej grupy gmin miejsko-wiejskich. Dla celów ostro nego szacowania wydatków 
maj tkowych wszystkich gmin miejsko-wiejskich przyj to dane porównawcze za okres 2007-2013. 
W przypadku gmin miejsko-wiejskich warto  planowanych wydatków oparto na udziale liczby ludno ci 
badanej grupy gmin miejsko-wiejskich w stosunku do ca ej grupy gmin miejsko-wiejsko w Polsce 
(10,2%). 
Dochody i wydatki maj tkowe oraz nadwy ka operacyjna w latach 2007-2013 gmin miejsko-wiejskich. 

Wyszczególnienie Gminy miejsko-
wiejskie ogó em 

Grupa gmin 
obj tych badaniem 

Udzia  % 
badanej 
populacji 

Liczba gmin 602 66 11,0% 

Ludno  8 680 469 885 028 10,2% 

Wydatki maj tkowe w mln z  35 908 3 496 9,7% 

Dochody maj tkowe w mln z  16 048 1 520 9,5% 

Nadwy ka operacyjna w mln z  12 865 1 212 9,4% 

Wydatki maj tkowe w przeliczeniu na 1 mieszka ca w z  4 137 3 950 X 

Planowane wydatki maj tkowe w latach 2014-2020    

Planowane wydatki maj tkowe w mln z  39 090 3 986 10,2% 

Planowane dofinansowanie wydatków maj tkowych w mln z  26 386 2 690 10,2% 

 
W wyniku ostro nego szacunku planowane wydatki maj tkowe gmin miejsko-wiejskich wynosz  
39,1 mld z  co oznacza, e przy uwzgl dnieniu czynnika inflacji w poprzednim okresie, b dzie to podobna 
warto  bie ca wydatków maj tkowych w latach 2014-2020. Oczekiwane wsparcie rodkami 
zewn trznymi (z bud etów i funduszy krajowych, funduszy unijnych, innych programów) jest planowane 
na poziomie 26,4 mld z  tj. 67,5% wydatków ogó em. 
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Nadwy ka operacyjna gmin miejsko-wiejskich 2007-2013. 

 
 G ównym ród em finansowania wydatków maj tkowych (2014-2020) w gminach miejsko-wiejskich, 
oprócz rodków zewn trznych, b dzie nadwy ka operacyjna, która zgodnie z ostatnimi tendencjami mo e 
nie przekroczy  w nast pnej perspektywie 14 mld z  oraz cz  w asnych dochodów maj tkowych (ok. 
2 mld z ). Pozosta e w asne dochody maj tkowe pos  do wymuszonego obni enia zad enia gmin 
o 25%. Pozbawienie w przysz ej perspektywie gmin z obszarami wiejskimi rodków z PROW na 
gospodark  wodno- ciekow  i drogi oraz ograniczenie dost pu do funduszy UE mo e skutkowa  
znacznym obni eniem nominalnej warto ci inwestycji na obszarach wiejskich w stosunku do lat 
2007-2013.  

Podsumowanie 
Analiza wyników ankietyzacji oraz porównanie ich wykonanymi warto ciami dochodów i wydatków 
maj tkowych grup badanych gmin w latach 2007-2013, potwierdza reprezentatywno  wyników badania 
w odniesieniu do ca ej populacji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.  
Na tej podstawie mo emy stwierdzi , e gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie szacuj  na 96,5 mld z  wydatki 
maj tkowe w latach 2014-2020, przy za eniu 63,7 mld z  
wsparcia ich rodkami zewn trznymi. Zmniejszanie 
dost pu do zewn trznych róde  finansowania wydatków 
maj tkowych gmin (bud et pa stwa, fundusze krajowe 
i zagraniczne), szczególnie zwi zanymi z inwestycjami 
w gospodark  wodno- ciekow  i drogi, jest równoznaczne ze zmniejszeniem poziomu inwestycji, 
zahamowaniem rozwoju gmin wiejskich, a ostatecznie pogorszeniem standardu ycia mieszka ców 
wsi.  

  
Zapraszamy Pa stwa - przedstawicieli gmin, którzy wype nili ankiet , do zapoznania si  stronie 
www.zgwrp.pl/inwestycjejst z interaktywnymi analizami wyników ankietyzacji. Pozosta e gminy 
równie  zapraszamy do uzupe nienia danych ankietowych. Ankieta b dzie sta ym elementem 
monitorowania potrzeb inwestycyjnych gmin a zebrane w niej dane wzmocni  argumenty w dzia aniach 
lobbingowych Zwi zku w tworzeniu warunków do realizacji gminnych planów. 

63,7 mld z  - kwota brakuj ca na 
realizacj  inwestycji gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich w 
latach 2014-2020 


