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●● Wprowadzenie;Wprowadzenie;
●● Zadania gmin w świetle ustawodawstwa;Zadania gmin w świetle ustawodawstwa;
●● Zagadnienia rozwoju lokalnego w gminach;Zagadnienia rozwoju lokalnego w gminach;
●● Kierunki rozwoju wsi w strategiach rozwoju gmin;Kierunki rozwoju wsi w strategiach rozwoju gmin;
●● Ocena działa ń samorz ądów gminnych;Ocena działa ń samorz ądów gminnych;
●● Wnioski.Wnioski.

1. Plan wyst ąpienia:1. Plan wyst ąpienia:

Teza referatu:Teza referatu:
Działania w wi ększości gmin wiejskich w zakresie Działania w wi ększości gmin wiejskich w zakresie 
dywersyfikacji ekonomii wsi s ą niewystarczaj ące i dywersyfikacji ekonomii wsi s ą niewystarczaj ące i 
mają charakter działa ń dora źnych.mają charakter działa ń dora źnych.

Podstaw ą referatu s ą: literatura przedmiotu i wyniki Podstaw ą referatu s ą: literatura przedmiotu i wyniki 
badań własnych z 2009badań własnych z 2009 --2010 r. w 10 gminach.2010 r. w 10 gminach.
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Podstaw ąPodstaw ą działańdziałań samorz ądu gminysamorz ądu gminy –– wedługwedług ustawy  ustawy  
oo zagospodarowaniuzagospodarowaniu przestrzennym przestrzennym –– są m. in.:są m. in.:

2. Zadania gmin w świetle ustawodawstwa:2. Zadania gmin w świetle ustawodawstwa:

●● Rozwój zrównowa Ŝony oraz wymagania ładu Rozwój zrównowa Ŝony oraz wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,

●● wymagania ochrony środowiska,wymagania ochrony środowiska,
●● wymaganiawymagania ochronyochrony zdrowiazdrowia ii bezpiecze ństwabezpiecze ństwa ludzi,ludzi,
●● wymaganiawymagania ochronyochrony dziedzictwadziedzictwa kulturowegokulturowego ii dóbr dóbr 

kultury,kultury,
●● walory architektoniczne i krajobrazowe,walory architektoniczne i krajobrazowe,
●● walory ekonomiczne obszaru, walory ekonomiczne obszaru, 
●● potrzeby interesu publicznego,potrzeby interesu publicznego,
●● potrzebypotrzeby ww zakresiezakresie rozwojurozwoju infrastrukturyinfrastruktury technicztechnicz --

nejnej ,, ww szczególno ściszczególno ści sieci szerokopasmowych.sieci szerokopasmowych.
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1.1. StudiumStudium uwarunkowa ń iuwarunkowa ń i kierunkówkierunków przestrzennegoprzestrzennego
zagospodarowania gminyzagospodarowania gminy jest dokumentem jest dokumentem 
mającym słu Ŝyć okre śleniu polityki przestrzennej mającym słu Ŝyć okre śleniu polityki przestrzennej 
gminy, która b ędzie realizowana w przyszło ści i gminy, która b ędzie realizowana w przyszło ści i 
będzie podstaw ą jej zagospodarowaniabędzie podstaw ą jej zagospodarowania ;;

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
–– wynikaj ący ze wynikaj ący ze StudiumStudium –– okre śla przeznaczenie, okre śla przeznaczenie, 
warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a 
takŜe rozmieszczenie  inwestycji celu publicznego. takŜe rozmieszczenie  inwestycji celu publicznego. 
Składa si ę z części tekstowej i graficznej.Składa si ę z części tekstowej i graficznej.

3.3. Strategia rozwoju gminyStrategia rozwoju gminy jest długookresowym jest długookresowym 
planem, wywieraj ącym zasadniczy wpływ na planem, wywieraj ącym zasadniczy wpływ na 
zarządzanie rozwojem poprzez ustalenie celów zarządzanie rozwojem poprzez ustalenie celów 
strategicznych i operacyjnych oraz wynikaj ących    strategicznych i operacyjnych oraz wynikaj ących    
z nich zada ń, projektów, przedsi ęwzięć, środków z nich zada ń, projektów, przedsi ęwzięć, środków 
realizacji i sposobów ich realizacji.realizacji i sposobów ich realizacji.

Podstaw ą działań w tym zakresie s ą:Podstaw ą działań w tym zakresie s ą:
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1.1. StudiumStudium uwarunkowa ń iuwarunkowa ń i kierunkówkierunków przestrzennegoprzestrzennego
zagospodarowania gminyzagospodarowania gminy –– odpowiada na pytania: odpowiada na pytania: 
gdzie?gdzie?

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
–– odpowiada na pytania: odpowiada na pytania: gdzie i co?gdzie i co?

3.3. Strategia rozwoju gminyStrategia rozwoju gminy –– odpowiada na pytania: odpowiada na pytania: 
gdzie, co, kto, jak, za ile? itp.gdzie, co, kto, jak, za ile? itp.

Zakres dokumentów rozwojowych gminy:Zakres dokumentów rozwojowych gminy:

Pierwsze dwa dokumenty maj ą charakter Pierwsze dwa dokumenty maj ą charakter obligatoobligato --
ryjnyryjny , natomiast strategia , natomiast strategia –– charakter fakultatywny.charakter fakultatywny.
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►►tworzenie miejsc pracy na danym obszarze,tworzenie miejsc pracy na danym obszarze,
►► tworzenie i rozwijanie infrastruktury tego obszaru,tworzenie i rozwijanie infrastruktury tego obszaru,
►►rozwijanie działalno ści gospodarczej w oparciu rozwijanie działalno ści gospodarczej w oparciu 

własne zasoby i dbanie o ich wykorzystanie,własne zasoby i dbanie o ich wykorzystanie,
►►kompleksowe tworzenie warunków Ŝycia i pracy,kompleksowe tworzenie warunków Ŝycia i pracy,
►►doskonalenie zawodowe ludno ści i oddziaływanie doskonalenie zawodowe ludno ści i oddziaływanie 

na „kapitał ludzki”,na „kapitał ludzki”,
►►doskonalenie organizacji i funkcjonowania doskonalenie organizacji i funkcjonowania 

lokalnego systemu społecznolokalnego systemu społeczno --ekonomicznegoekonomicznego ..

3. Zagadnienia rozwoju lokalnego w gminach:3. Zagadnienia rozwoju lokalnego w gminach:
Rozwój lokalnyRozwój lokalny –– toto zharmonizowanezharmonizowane ii systematyczne systematyczne 
działanie, prowadzone w społeczno ści lokalnej, z działanie, prowadzone w społeczno ści lokalnej, z 
udziałem zainteresowanych, którego rezultaty słu Ŝą udziałem zainteresowanych, którego rezultaty słu Ŝą 
zaspokojeniu potrzeb miejscowej ludno ści i zaspokojeniu potrzeb miejscowej ludno ści i przyczyprzyczy --
niaj ąniaj ą się do ogólnego post ępu.się do ogólnego post ępu.
Rozwój lokalnyRozwój lokalny obejmujeobejmuje m.m. in.in. nast ępującenast ępujące działania:działania:
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A. Działania bezpo średnieA. Działania bezpo średnie władzwładz lokalnychlokalnych ww zakresie zakresie 
kreowaniu rozwoju gminy:kreowaniu rozwoju gminy:

1. Opracowanie strategii rozwoju;1. Opracowanie strategii rozwoju;
2. Bezpośrednie inwestowanie 2. Bezpośrednie inwestowanie –– zwłaszcza w rozwój zwłaszcza w rozwój 

infrastrukturyinfrastruktury lub wchodzenie lub wchodzenie a’portema’portem dodo spółek spółek 
gospodarczych, fundacji itp.gospodarczych, fundacji itp.

3.  Informacja gospodarcza;3.  Informacja gospodarcza;
4. Promocja gminy;4. Promocja gminy;
5. Badanie, monitorowanie i planowanie rozwoju.5. Badanie, monitorowanie i planowanie rozwoju.
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B. Działania po średnie władz lokalnych B. Działania po średnie władz lokalnych w zakresie   w zakresie   
kreowaniu rozwoju gminy:kreowaniu rozwoju gminy:

1. Wspieranie przedsi ębiorczo ści środkami 1. Wspieranie przedsi ębiorczo ści środkami 
ekonomicznoekonomiczno --prawnymi; prawnymi; 

2. 2. Inspirowanie powstawania instytucji Inspirowanie powstawania instytucji pozarz ądopozarz ądo --
wychwych –– np. fundacji;np. fundacji;

3. 3. Aktywne uczestnictwo w instytucjach i Aktywne uczestnictwo w instytucjach i 
organizacjach wspieraj ących takie działania;organizacjach wspieraj ących takie działania;

4. 4. UmoŜliwienie ludziom zajmuj ącym si ę UmoŜliwienie ludziom zajmuj ącym si ę działalnodziałalno --
ściąścią gospodarcz ą kontaktów z władz ą centraln ą i gospodarcz ą kontaktów z władz ą centraln ą i 
biznesem zewn ętrznym;biznesem zewn ętrznym;

5. 5. Zawiązywanie sojuszy z innymi samorz ądami, Zawiązywanie sojuszy z innymi samorz ądami, 
instytucjami i przedsi ębiorstwami. instytucjami i przedsi ębiorstwami. 
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Działania po średnie władz lokalnych s ą prowadzone Działania po średnie władz lokalnych s ą prowadzone 
nast ępującymi metodami:nast ępującymi metodami:
��������pomoc instytucjonalna; pomoc instytucjonalna; 
�������� pomoc finansowapomoc finansowa ;;
��������instrumenty (instrumenty ( śśrodki) ekonomiczne i prawnerodki) ekonomiczne i prawne ;;
��������system informacjisystem informacji ;;
��������dziadzia łłania edukacyjne i doradztwo;ania edukacyjne i doradztwo;
��������promocja i dziapromocja i dzia łłania marketingoweania marketingowe . . 

W oddziaływaniu na rozwój obszaru mog ą być W oddziaływaniu na rozwój obszaru mog ą być 
wykorzystywane wzorce rozwoju innych gmin, ale      wykorzystywane wzorce rozwoju innych gmin, ale      
w dostosowaniu do miejscowych warunków.w dostosowaniu do miejscowych warunków.
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1.1. GospodarkaGospodarka –– rozwój działalno ści rolniczej i pozarozwój działalno ści rolniczej i poza --
rolniczej oraz stałe poszerzanie zakresu działa ń rolniczej oraz stałe poszerzanie zakresu działa ń 
gospodarczych,gospodarczych, najcz ęściejnajcz ęściej związanychzwiązanych zz rozwojem rozwojem 
działalno ści usługowej, w tym turystycznej. Małe działalno ści usługowej, w tym turystycznej. Małe 
znaczenie ma natomiast działalno ść wytwórcza i znaczenie ma natomiast działalno ść wytwórcza i 
działania podejmowane na wi ększą skal ę;działania podejmowane na wi ększą skal ę;

2.2. InfrastrukturaInfrastruktura –– róŜnorodne działania obejmuj ące róŜnorodne działania obejmuj ące 
rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, ułatułat --
wiaj ącewiaj ące prowadzenie działalno ści gospodarczej i prowadzenie działalno ści gospodarczej i 
zwiększaj ące komfort Ŝycia mieszka ńców. zwiększaj ące komfort Ŝycia mieszka ńców. 

4.4. KierunkiKierunki rozwoju wsi w strategiachrozwoju wsi w strategiach rozwoju rozwoju 
gmin:gmin:

Cele rozwoju i działa ń przedsi ębiorczychCele rozwoju i działa ń przedsi ębiorczych w gminach w gminach 
wiejskich maj ą róŜnorodny charakter, które mo Ŝna wiejskich maj ą róŜnorodny charakter, które mo Ŝna 
sprowadzi ć do nast ępujących obszarów aktywno ści: sprowadzi ć do nast ępujących obszarów aktywno ści: 
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3.3. Społeczno śćSpołeczno ść –– róŜnorodneróŜnorodne celecele ii działania,działania, mające mające 
nana celucelu popraw ępopraw ę jakościjakości ŜyciaŜycia mieszka ńcówmieszka ńców poprzezpoprzez
wsparcie oferty edukacyjnej dla mieszka ńców wsi, wsparcie oferty edukacyjnej dla mieszka ńców wsi, 
zapewnienie dost ępno ści do opieki społecznej i zapewnienie dost ępno ści do opieki społecznej i 
zdrowotnej,zdrowotnej, rozwójrozwój społecze ństwaspołecze ństwa informacyjnegoinformacyjnego i i 
kreowaniekreowanie lokalnejlokalnej toŜsamościtoŜsamości mieszka ńcówmieszka ńców gminy.gminy.

4.4. EkologiaEkologia –– programyprogramy działańdziałań obejmuj ąceobejmuj ące utrzymanie utrzymanie 
czystegoczystego środowiskaśrodowiska , , ochron ęochron ęwalorówwalorów środowiskośrodowisko --
wychwych i krajobrazu, w tym odnawialnych źródeł i krajobrazu, w tym odnawialnych źródeł 
energii, racjonalne u Ŝytkowanie zasobów energii, racjonalne u Ŝytkowanie zasobów naturalnatural --
nychnych , edukacj ę ekologiczn ą mieszka ńców wsi itp.;, edukacj ę ekologiczn ą mieszka ńców wsi itp.;

5.5. Przestrze ńPrzestrze ń –– działaniadziałania idąceidące ww kierunkukierunku zapewnienia zapewnienia 
ładu przestrzennego i rozwoju zrównowa Ŝonego, ładu przestrzennego i rozwoju zrównowa Ŝonego, 
m.in. takie jak:  racjonalne wykorzystanie zasobów m.in. takie jak:  racjonalne wykorzystanie zasobów 
gminy i dostosowanie kierunków działalno ści do gminy i dostosowanie kierunków działalno ści do 
tych zasobów, rozwój wielofunkcyjno ści obszaru, tych zasobów, rozwój wielofunkcyjno ści obszaru, 
rewitalizacja okre ślonych obiektów.rewitalizacja okre ślonych obiektów.

kierunki rozwoju wsi w strategiach rozwoju gmin kierunki rozwoju wsi w strategiach rozwoju gmin cdcd ..
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5. 5. Ocena działa ń samorz ądów gminnychOcena działa ń samorz ądów gminnych ::

Przedsi ęPrzedsi ę--
biorcy biorcy 
20,120,1

RolnicyRolnicy

13,313,3

RadniRadni

58,058,0

Gminy Gminy 
ogółemogółem

28,428,4

Gminy Gminy 
oddaloneoddalone

28,628,6

Gminy Gminy 
rozwojowerozwojowe

28,228,2

Odsetek badanych wskazuj ących, Ŝe Urząd Gminy Odsetek badanych wskazuj ących, Ŝe Urząd Gminy 
wspiera działania przedsi ębiorcze:wspiera działania przedsi ębiorcze:

Posiadanie strategii rozwoju gminy wg badanych Posiadanie strategii rozwoju gminy wg badanych 
(w %; razem w gminie =100(w %; razem w gminie =100

Przedsi ęPrzedsi ę--
biorcy biorcy 
28,5 28,5 

RolnicyRolnicy

23,023,0

RadniRadni

68,1 68,1 

Gminy Gminy 
ogółemogółem
37,637,6

Gminy Gminy 
oddaloneoddalone

30,9 30,9 

Gminy Gminy 
rozwojowe rozwojowe 

44,6 44,6 
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Narzędzia wspierania działa ń przedsi ębiorczychNarzędzia wspierania działa ń przedsi ębiorczych
(w % wg badanych, którzy wskazali ich stosowanie):(w % wg badanych, którzy wskazali ich stosowanie):

16,716,727,827,837,737,731,731,7
obni Ŝenie stawek obni Ŝenie stawek 
podatków lokalnychpodatków lokalnych

33,333,320,320,315,915,922,222,2inne działaniainne działania

16,716,719,419,434,834,827,627,6działalno ść promocyjnadziałalno ść promocyjna

44,444,425,025,023,223,226,826,8działalno ść doradczadziałalno ść doradcza

0016,716,724,624,618,718,7
uzbrojenie terenów uzbrojenie terenów 
inwestycyjnychinwestycyjnych

11,111,15,65,618,818,813,813,8
wykorzystanie na wykorzystanie na prefeprefe --
rencyjnychrencyjnych warunkach warunkach 
mienia komunalnegomienia komunalnego

49,349,3
ulgi w podatkach i ulgi w podatkach i 
opłatach lokalnychopłatach lokalnych 27,8 27,8 63,963,950,450,4

RolRol --
nicynicy

Przedsi ęPrzedsi ę--
biorcy biorcy 

RadRad--
nini

GmiGmi --
ny ny 

WyszczególnienieWyszczególnienie
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Ocena rodzajów działalno ści, których tempo wzrostu w Ocena rodzajów działalno ści, których tempo wzrostu w 
gminach  jest najwy Ŝsze (w %; razem w gminie =100)gminach  jest najwy Ŝsze (w %; razem w gminie =100)

2,32,3
0,90,9

12,712,7

11,711,7
12,712,7

8,58,5
42,342,3

8,98,9

rozworozwo --
jowejowe

10,010,0
00

5,05,0

0,00,0
6,46,4

3,23,2
14,514,5

60,960,9

oddaodda --
lonelone

ogóogó --
łemłem

9,69,68,48,48,48,48,88,8UsługiUsługi

35,635,631,731,740,440,435,235,2RolnictwoRolnictwo

6,06,08,98,92,52,56,26,2śadnaśadna
0,70,70,60,6000,50,5InneInne

7,47,42,52,56,76,75,85,8TurystykaTurystyka
9,69,610,110,18,48,49,59,5HandelHandel

4,44,43,43,410,910,95,85,8PrzemysłPrzemysł
26,926,9BudownictwoBudownictwo 26,726,730,230,228,228,2

RolRol --
nicynicy

PrzedPrzed --
sięsię--

biorcy biorcy 

RadRad--
nini

Gminy Gminy Rodzaj Rodzaj 
działalno ścidziałalno ści
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1.1. Cele i działania przedsi ębiorcze w badanych Cele i działania przedsi ębiorcze w badanych 
gminach dotycz ą w wi ększym stopniu gmin ni Ŝ gminach dotycz ą w wi ększym stopniu gmin ni Ŝ 
podmiotów gospodarczych W zwi ązku z tym  podmiotów gospodarczych W zwi ązku z tym  
większewiększe znaczenieznaczenie mająmają celecele dotycz ącedotycz ące społecznospołeczno --
ściści i infrastruktury,i infrastruktury, aa mniejszemniejsze –– celecele obejmuj ące obejmuj ące 
gospodark ę i infrastruktur ę ekonomiczn ą;gospodark ę i infrastruktur ę ekonomiczn ą;

2.2. Działania gmin obejmowały przede wszystkim Działania gmin obejmowały przede wszystkim 
rozbudow ęrozbudow ę infrastrukturyinfrastruktury technicznejtechnicznej ii społecznej, społecznej, 
jak:jak: rozbudowa infrastruktury drogowej i wodorozbudowa infrastruktury drogowej i wodo --
ciągowej,ciągowej, poprawapoprawa warunkówwarunków infrastrukturalnych infrastrukturalnych 
szkolnictwa, niwelowaniu ró Ŝnic w warunkach szkolnictwa, niwelowaniu ró Ŝnic w warunkach 
kształcenia; kształcenia; 

3.3. Małą rangę w działaniach gmin miały przestrze ń i Małą rangę w działaniach gmin miały przestrze ń i 
ład przestrzenny, mimo i Ŝ zwracano na nie uwag ę ład przestrzenny, mimo i Ŝ zwracano na nie uwag ę 
w przyj ętych strategiach i programach działania;w przyj ętych strategiach i programach działania;

6. Wnioski:6. Wnioski:
Przeprowadzona analiza, dotycz ąca roli gmin w Przeprowadzona analiza, dotycz ąca roli gmin w 
kreowaniu przedsi ębiorczo ści wskazuje, Ŝe:kreowaniu przedsi ębiorczo ści wskazuje, Ŝe:



16

4.4. Tempo zmian w gminach oddalonych w porównaTempo zmian w gminach oddalonych w porówna --
niuniu z gminami rozwojowymi było na ogół ni Ŝsze, z gminami rozwojowymi było na ogół ni Ŝsze, 
jak równie Ŝ wyst ępowało zró Ŝnicowanie jak równie Ŝ wyst ępowało zró Ŝnicowanie kierunkierun --
kówków ich rozwoju;ich rozwoju;

5.5. Gminy oddalone w porównaniu z gminami Gminy oddalone w porównaniu z gminami rozworozwo --
jowymijowymi realizowały działania przedsi ębiorcze z realizowały działania przedsi ębiorcze z 
pewnym opó źnieniem, co wynikało z mniejszych pewnym opó źnieniem, co wynikało z mniejszych 
środków przeznaczanych na rozwój;środków przeznaczanych na rozwój;

6.6. Strategie badanych gmin zawieraj ą wiele Strategie badanych gmin zawieraj ą wiele przykłaprzykła --
dówdów działań przedsi ębiorczych, skierowanych na działań przedsi ębiorczych, skierowanych na 
rozwi ązanie problemów gospodarczych i rozwi ązanie problemów gospodarczych i społeczspołecz --
nychnych gminy, ale wi ększo ść badanych gminy, ale wi ększo ść badanych respondenresponden --
tówtów nie zauwa Ŝyło, aby urz ędy gminy wspierały nie zauwa Ŝyło, aby urz ędy gminy wspierały 
takie działania;takie działania;

7.7. PodstawowymPodstawowym instrumenteminstrumentem wspieraniawspierania przedsi ęprzedsi ę--
biorczo ścibiorczo ści w badanych gminach byływ badanych gminach były ulgiulgi ii zmniejzmniej --
szeniaszenia w podatkach i opłatach lokalnych,w podatkach i opłatach lokalnych, a a 
zwłaszcza w gminach oddalonych.zwłaszcza w gminach oddalonych.

wnioski wnioski cdcd ..
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Dziękuję za uwagę...Dziękuję za uwagę...


