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Budżet samorządowy jako narzędzie 
stymulacji rozwoju turystyki w gminach 
wiejskich województwa łódzkiego

Municipal budget as an instrument of tourism development 
policy in rural municipalities in the region of Łódź

Zarys treści: Głównym celem badań było wskazanie, czy budżet gminy może być wykorzystany jako 
narzędzie realizacji planów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki w gminie. Badania zrealizowa- 
no w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego. Realizacja celu głównego możliwa była 
dzięki pogłębionej analizie uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetów. Rezultatem owej 
analizy była pełna identyfikacja środków na rozwój turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Do osiągnięcia celu głównego konieczna była też analiza planów strategicznych określających kierunki 
rozwoju turystyki. Finalnie, dokonano oceny zgodności pomiędzy zadaniami zaplanowanymi w doku- 
mentacji strategicznej i w budżetach gmin. Pozwoliło to na wskazanie, w jakim stopniu budżety wy- 
korzystywane są do realizacji planów strategicznych gmin. Pośrednio oceniono jakość polityki turys- 
tycznej w gminach.
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest weryfikacja możliwości wykorzystania budżetu samorzą- 

dowego jako narzędzia stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich. W swo- 
jej pracy autorzy odnieśli się do istniejącego dorobku dotyczącego stymulowania 
rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym. Realizacja celu możliwa była dzięki bada- 
niom wykonanym w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Co ważne, ba- 
dania nie były reprezentatywne. Miały jedynie zweryfikować trafność zapropono- 
wanej przez autorów metodologii. Autorzy dokonali analizy porównawczej budże- 
tów wybranych gmin oraz lokalnych dokumentów strategicznych, określających 
zadania z zakresu rozwoju turystyki w tych gminach. Starali się zweryfikować, czy 
budżet samorządowy jest wykorzystywany jako narzędzie strategicznego (zgodne- 
go z wieloletnimi programami rozwoju) lub wyłącznie operacyjnego (krótkoter- 
minowego, w ramach dostępnych środków finansowych) stymulowania rozwoju 
turystyki w gminach wiejskich.

Problem identyfikacji wydatków na rozwój turystyki w budżetach gmin

W swoich dotychczasowych pracach autorzy dowodzili, że wskazanie środ- 
ków na rozwój lub wsparcie turystyki w budżetach samorządu gminnego w Polsce 
nie jest zadaniem łatwym. Niezależnie od istniejącej klasyfikacji budżetowej, w ra- 
mach której można odnotować dział dedykowany turystyce, środki na omawiany 
cel identyfikowano w działach czy rozdziałach poświęconych kulturze i ochronie 
dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej czy promocji jednostek samorządu 
terytorialnego (Adamiak i Napierała 2012). W swoich pracach autorzy wskazywa-
li też, że brak dokładnego określenia środków przeznaczanych na rozwój turystyki 
w budżetach gmin uniemożliwia ocenę efektywności wydatkowania owych środ- 
ków, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości oceny efektywności sa- 
morządowej polityki turystycznej (Lawin i Napierała 2012).

Jak wskazano wyżej, środki przeznaczane na rozwój lub wsparcie turystyki są 
trudne do jednoznacznego zidentyfikowania w budżetach gminnych. Wynika to 
ze specyfiki definiowania gospodarki turystycznej, niejednorodnej dziedziny gos- 
podarki, powiązanej ściśle z kulturą, sportem, transportem, ochroną środowiska, 
sektorem finansowym. Istotnym jest więc, aby zjawiska z zakresu gospodarki tu- 
rystycznej traktować interdyscyplinarnie (Filipek-Bąk 2010). Problem identyfika- 
cji środków na turystykę wynikać może również z faktu, iż ustawa o samorządzie 
gminnym z 1 stycznia 1999 r. (Dz.U. 1999, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) nie 
określa zadań własnych gmin w zakresie rozwoju turystyki. Czytelnikom budże- 
tów gminnych trudno jest powiązać oczekiwane efekty działań samorządu gmin- 
nego z wydatkami ujawnianymi w rozbudowanej strukturze klasyfikacji budże- 
towej. Jest to niewątpliwa niedogodność systemu finansowego polskich samorzą- 
dów. W konsekwencji brakuje widocznego związku wydatków z celami, na realiza- 
cję których wydatki te powinny być ponoszone. Znacząco utrudnia to możliwość 
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identyfikacji i analizy środków wydatkowanych m.in. na rozwój i wsparcie gospo- 
darki turystycznej w gminach.

Inwestycje na rzecz rozwoju turystyki można identyfikować praktycznie we 
wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. Autorzy pragną przywołać wyniki 
badań podjętych przez J. Kosmaczewską (2012), która poszukując wydatków na tu- 
rystykę w budżecie gminnym, prócz bezpośrednich wydatków na turystykę, ana- 
lizuje inne działy klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarkę komu- 
nalną i ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne, kulturę i ochronę dzie- 
dzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport. Autorzy zgadzają się z twier- 
dzeniem J. Kosmaczewskiej, że wydatki w ramach wymienionych wyżej działów 
mogą stymulować rozwój turystyki na terenie gminy, zwiększając jej atrakcyjność 
turystyczną.

Problem wykorzystania budżetu gminnego jako narzędzia 
stymulującego rozwój turystyki w gminach wiejskich

Rolą samorządu jest wspomaganie i nadzorowanie inwestycji w dziedzinie tu- 
rystyki. Chodzi m.in. o działania, takie jak: doprowadzenie dróg do atrakcji tu- 
rystycznych, przygotowanie terenów pod inwestycje turystyczne, zaproponowa- 
nie konkurencyjnych warunków inwestowania (ulgi podatkowe, preferencyjne 
warunki dzierżawy lub wykupu terenu), a także edukacja turystyczna mieszkań- 
ców. Wymienione działania powinny znaleźć się w dokumentach strategicznych 

– gminnych strategiach i planach rozwoju, jak również w dokumentach operacyj- 
nych – budżetach gmin. Wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki jest zada- 
niem złożonym. Należy realizować je z dużą uwagą, z poszanowaniem wykorzys- 
tywanych do tego celu zasobów gminnych (Flieger 2009, Jones i Wormack 2007).

Dzięki możliwościom wynikającym z członkostwa Polski w Unii Europej- 
skiej, szczególnie warto przyjrzeć się lansowanej od lat 70. XX w. koncepcji rozwo- 
ju oddolnego (Alejziak 2000). Polega ona na efektywnym łączeniu lokalnego roz- 
woju ze wspomaganiem go kapitałem zewnętrznym. Wydaje się więc, że umiejęt- 
ne programowanie rozwoju turystycznego gmin z wykorzystywaniem środków 
pomocowych Unii Europejskiej przynosić może korzystne rezultaty nie tylko dla 
gospodarki turystycznej, ale całej gospodarki lokalnej. Turystyka może bowiem 
być ważnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej gmin, zwłaszcza wiejskich. Do- 
wodów na powyższe twierdzenie dostarczają wyniki badania zrealizowanego przez 
Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego (za: 
Alejziak 2000). W badanej populacji gmin 12% zostało zaklasyfikowanych jako 
turystyczne. Co logiczne, w tej grupie nakłady na turystykę były znacząco wyższe 
niż w przypadku gmin nieturystycznych: w miastach o 20%, w gminach wiejskich 
aż o 70%. Potwierdzono znacząco lepszą kondycję finansową gmin turystycznych.

Budżet powinien być wykorzystywany nie tylko jako akt normatywny, ale 
przede wszystkim jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami gminy. Nies- 
tety, dotychczasowa praktyka dowodzi, że władze samorządowe często traktują bu- 
dżet jako narzędzie wyłącznie operacyjne, funkcjonujące w rocznym cyklu, nie- 
związane ze strategiczną, długofalową polityką gminy (Zajkowska 2005). Opisa- 
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na wyżej negatywna sytuacja wynika nie tylko z obawy przed wyzwaniami, jakie 
stawia budżet zadaniowy powiązany w wieloletnią strategią gminy. Przyczyną 
ułomnego traktowania budżetów może być również niewielka samodzielność fi- 
nansowa gmin będąca efektem obowiązujących zasad finansowania działalności 
samorządu (relatywnie niewielkie budżety gmin, dominacja dotacji celowych nad 
subwencjami).

Problem programowania rozwoju turystyki w gminach wiejskich

Choć 80% gmin wiejskich posiada plan zagospodarowania przestrzennego to 
jedynie 10% ich powierzchni ten plan obejmuje (Bański 2008). Warto również 
wskazać za J. Bańskim (2008), że jedynie czterech na dziesięciu mieszkańców 
wsi utrzymuje się z rolnictwa. Nie oceniając powyższych faktów, należy jednak 
podkreślić, że mogą być one doskonałą motywacją dla polifunkcyjnego (w tym 
turystycznego) rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym, w pierwszej kolej- 
ności zasadne jest określenie rangi potencjalnej funkcji turystycznej w gminach 
wiejskich. Jest to niezbędne dla efektywnego wkomponowania rozwoju turysty- 
ki w ogólny rozwój społeczno-gospodarczy gmin. Zgodnie z sugestiami J. Kosma- 
czewskiej (2012) wykorzystać można metodę DEA (z ang. Data Envelopment Ana- 
lysis), bazując na popularnych wskaźnikach funkcji turystycznej.

Mówiąc o rozwoju turystyki w gminie wiejskiej, należy odpowiedzieć na kilka 
kluczowych pytań: 1) czy do rozwoju gospodarczego gminy konieczna będzie 
turystyka? 2) czy gmina posiada walory, infrastrukturę i zasoby, aby turystykę 
rozwijać? 3) czy gmina jest na tyle oryginalna, aby konkurować z innymi istnie- 
jącymi lub potencjalnymi ośrodkami turystycznymi? (Alejziak 2000). Tylko po- 
zytywne odpowiedzi uprawniają do rozpoczęcia prac nad programem rozwoju tu- 
rystyki w gminie. Może być on częścią ogólnego programu rozwoju gminy (np. 
plan rozwoju lokalnego, strategia gminy) bądź stanowić odrębny program (np. 
gminna strategia rozwoju turystyki). Programowanie rozwoju turystyki w gmi- 
nach powinno mieć charakter celowy, kompleksowy, musi też uwzględniać specy- 
fikę lokalną, jak również umożliwiać bardziej racjonalne wydatkowanie środków 
na rozwój turystyki. Spełnienie powyższych założeń przez program rozwoju turys- 
tyki w gminie wymaga odpowiedniego opracowania diagnostycznego, projekcyj- 
nego i argumentacyjnego (Kudłacz 1993).

Metody badań

Klasyfikacja gmin wiejskich województwa łódzkiego

Celem klasyfikacji gmin wiejskich województwa łódzkiego było wyróżnienie 
typów jednostek samorządowych, charakterystycznych ze względu na wydatki bu- 
dżetowe przeznaczane na szeroko rozumiany rozwój turystyki. Dzięki klasyfikacji 
było możliwe dokonanie racjonalnego wyboru gmin do badań szczegółowych. Na- 
leży przypomnieć, że celem owych badań była ocena możliwości wykorzystania 
budżetów w procesie zarządzania strategicznego rozwojem turystyki w gminach.
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Do wykonania klasyfikacji wykorzystano metodę Warda (Runge 2006, Zeliaś 
1991). Wszystkie 133 gminy wiejskie województwa łódzkiego opisano zmienny- 
mi definiującymi wydatki budżetowe na rozwój turystyki. Uwzględniono wartoś- 
ci z dwóch lat: 2009 i 2012. Należy zaznaczyć, że wybór zakresu czasowego ba- 
dań uzasadniony był okresem obowiązywania ocenianych planów strategicznych 
wyznaczających kierunki rozwoju turystyki. Wspomniane zmienne charakteryzu- 
jące badane gminy to: 1) wydatki budżetowe ogółem, 2) wydatki budżetowe na 
turystykę (dział 630 klasyfikacji budżetowej), 3) wydatki budżetowe na promocje 
jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075), 4) wydatki budżetowe na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921), oraz 5) wydatki budżeto- 
we na kulturę fizyczną (dział 926).

Tabela 1. Średnie wydatki budżetowe w poszczególnych typach gmin wiejskich województwa 
łódzkiego w 2009 r.

Typ
Liczba 
gmin

Wydatki budżetowe (zł)

ogółem turystyka promocja kultura sport

I 1 309 051 454 0 350 000 5 845 624 124 130 000

II 4 13 634 548 0 12 150 206 325 35 400

III 94 12 340 574 31 079 18 275 364 482 148 824

IV 25 19 594 926 4 100 30 360 466 944 197 196

V 9 32 129 867 0 31 030 721 949 564 865

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.

Tabela 2. Średnie wydatki budżetowe w poszczególnych typach gmin wiejskich województwa 
łódzkiego w 2012 r.

Typ
Liczba 
gmin

Wydatki budżetowe (zł)

ogółem turystyka promocja kultura sport

I 1 241 675 688 0 406 150 7 348 430 7 755 000

II 4 123 150 069 1 575 375 538 500 4 535 315 6 116 578

III 94 13 401 114 495 32 037 439 033 305 754

IV 25 24 092 354 10 010 46 503 965 027 345 196

V 9 40 620 064 0 68 522 1 263 729 2 099 779

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.

Dzięki zastosowaniu wskazanej wyżej metody grupowania wyróżniono 5 ty- 
pów gmin wiejskich w województwie łódzkim, których szczegółowe charakterys- 
tyki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Należy zaznaczyć, że w typie I znalazła się  
wyłącznie jedna gmina wiejska – Kleszczów. Jest to gmina, której wielkość budże- 
tu znacząco odbiega od wielkości budżetu przeciętnej gminy wiejskiej w woje- 
wództwie łódzkim. Typ II obejmował kilka gmin, których suma wydatków budże- 
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towych uległa w okresie 2009–2012 radykalnemu zwiększeniu, prawdopodobnie 
ze względu na bardzo efektywną absorpcję środków europejskich. Typ III obej- 
mował najliczniejszą grupę gmin o niewielkiej sumie wydatków budżetowych. 
Warto zaznaczyć, że w przypadku omawianych gmin wydatki w działach i roz- 
działach związanych z turystyką były bardzo zróżnicowane w czasie. Wynikało to 
prawdopodobnie z koniunkturalnego podejścia do finansowania badanej działal- 
ności. Przy obiektywnie małym i mało elastycznym budżecie gminy dofinansowa- 
nie rozwoju turystyki możliwe było wyłącznie w przypadku posiadania przez sa- 
morząd wolnych środków. Gminy typu IV i V, poza wielkością wydatków budżeto- 
wych ogółem, różniła przede wszystkim wysokość wydatków ujawnianych w dzia- 
le 630 klasyfikacji budżetowej, a więc dedykowanych turystyce sensu stricte. Przes- 
trzenny rozkład wyróżnionych typów gmin wiejskich przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1. Klasyfikacja gmin wiejskich w województwie łódzkim ze względu na wydatki budżetowe 
gmin ponoszone na turystykę w latach 2009 i 2012. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.
Classification of rural municipalities in the region of Łódź due to municipal expenditures on tou- 
rism development in the year 2009 and 2012.

Source: own calculation on data from municipalities of Public Information Bulletins.
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Wybór gmin wiejskich województwa łódzkiego 
do badań szczegółowych

Dobór gmin do badań szczegółowych miał charakter celowy. Zgodnie z okreś- 
lonym wcześniej celem badań autorzy zamierzali zweryfikować, w jakim stopniu 
budżet można stosować jako narzędzie wdrażania planów strategicznych dotyczą- 
cych rozwoju turystyki. Aby weryfikacja była wiarygodna, należało ją przeprowa- 
dzić w różnych warunkach. W związku z tym wybrano do badań po jednej z pię- 
ciu wyróżnionych uprzednio typów gmin.

Ze względu na różnice w wysokości wydatków budżetowych ogółem oraz w wy- 
sokości środków wydatkowanych na szeroko rozumiany rozwój turystyki, do ba- 
dań wybrano następujące gminy wiejskie: Kleszczów (pow. bełchatowski), Dłu- 
tów (pabianicki), Inowłódz (tomaszowski), Żarnów (opoczyński) oraz Rawa Ma- 
zowiecka (rawski). Warto przypomnieć, że ze względu na ponadprzeciętną ogól- 
ną sumę wydatków budżetowych, Kleszczów jest jedyną gminą w swojej kategorii. 
W subiektywnym przekonaniu autorów, każda z wybranych gmin charakteryzuje 
się relatywnie wysokim potencjałem rozwoju turystyki. Dodatkowo, gmina Ino- 
włódz to jeden z najważniejszych obszarów recepcji ruchu turystycznego w woje- 
wództwie łódzkim (Włodarczyk 2012).

Analiza dokumentów strategicznych i finansowych 
wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego

Badania szczegółowe oparto na dokumentach finansowych i strategicznych 
udostępnianych przez gminy na stronach internetowych Biuletynu Informacji 
Publicznej. Założono, że rozwój turystyki powinien być realizowany zgodnie z za- 
pisami gminnych dokumentów o charakterze strategicznym. Szczegółową analizą 
objęto plany rozwoju lokalnego (PRL), czyli dokumenty powszechnie opracowy- 
wane w jednostkach samorządu terytorialnego. Sporządzenie planu rozwoju lokal- 
nego nie było ustawowym obowiązkiem gmin i powiatów, jednakże warunkowało 
dostęp do środków europejskich: 1) w perspektywie finansowej 2004-2006 – w ra- 
mach realizacji dokumentu Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. 2004, Nr 
149, poz. 1567), a w szczególności Zintegrowanych Programów Operacyjnych 
Rozwoju Regionalnego opracowanych dla każdego województwa, oraz 2) w per- 
spektywie finansowej 2007–2013 – w ramach wdrażania dokumentu Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrud- 
nienie oraz przygotowanych na szczeblu wojewódzkim Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Warto zaznaczyć, że termin obowiązywania planów rozwoju lokal- 
nego dla wybranych gmin jest różny, jednak we wszystkich przypadkach obejmu- 
je zakres czasowy przeprowadzonych badań, a więc lata 2009–2012 (ryc. 2). Zgro- 
madzono również zasadniczo kompletną dokumentację budżetową dla wszystkich 
badanych gmin. Braki dokumentacji w 2012 r. są efektem nieprzyjęcia sprawoz- 
dań z wykonania budżetów w gminach Inowłódz i Żarnów do momentu rozpo- 
częcia badań szczegółowych (ryc. 3).
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Ryc. 2. Okres obowiązywania planów rozwoju lokalnego w wybranych gminach wiejskich w woj- 
ewództwie łódzkim.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.
Period of the local development plans implementation in selected rural municipalities in the region 
of Łódź.
Source: own calculation on data from municipalities of Public Information Bulletins.

Ryc. 3. Kompletność dokumentacji finansowej w wybranych gminach wiejskich w województwie 
łódzkim, w latach 2009–2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.
Completeness of budget documents in selected rural municipalities in the region of Łódź, in the 
years 2009–2012.
Source: own calculation on data from municipalities of Public Information Bulletins.

Zidentyfikowane zostały wszystkie zadania ujęte w planach rozwoju lokalne- 
go badanych gmin oraz określono związki owych zadań z turystyką. Wskazane 
zostały również wszystkie (planowane i zrealizowane) zadania związane z turysty- 
ką, prezentowane w budżetach gmin. Zadania dotyczące rozwoju turystyki rea- 
lizowane przez gminy podzielić można na trzy typy: 1) ujęte wyłącznie w planach 
rozwoju lokalnego, 2) ujęte wyłącznie w budżetach gmin oraz 3) ujęte zarówno  
w budżetach, jak i w planach rozwoju lokalnego. Taki podział zadań umożliwiał 
kompleksową ocenę wykorzystania budżetów jako narzędzi realizacji planów stra- 
tegicznych rozwoju turystyki w wybranych gminach województwa łódzkiego.
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Wyniki badań

Miejsce turystyki w dokumentach strategicznych 
wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego

Aby ocenić w gminach wiejskich wybranych do badań szczegółowych (Dłutów, 
Inowłódz, Kleszczów, Rawa Mazowiecka i Żarnów) realizację zaplanowanych za- 
dań z zakresu turystyki, konieczna była analiza treści planów rozwoju lokalnego. 
Niestandaryzowany charakter dokumentów znacznie utrudniał przeprowadzenie 
analizy porównawczej. Dokumenty różnią się prawie wszystkimi elementami: ob- 
jętością, jakością i szczegółowością treści, liczbą rozdziałów i ich strukturą itp.  
Przy uwzględnieniu nakreślonych wyżej trudności analizie porównawczej podda- 
no objętość części zawierających jawnie (w tytułach rozdziałów i podrozdziałów) 
i niejawnie deklarowane treści poświęcone turystyce. Szczegółowe wyniki analizy 
zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Miejsce turystyki w planach rozwoju lokalnego wybranych gmin wiejskich województwa 
łódzkiego w latach 2009–2012

Wyszczególnienie
Gmina wiejska

Dłutów Inowłódz Kleszczów Rawa 
Mazowiecka Żarnów

Odsetek liczby wyrazów 
w rozdziałach/akapitach 
poświęconych turystyce 
w planie do liczby wyra- 
zów ogółem w planie:

- ogółem
- deklaracja jawna
- deklaracja niejawna

4,7
0,7
4,0

19,7
4,3

15,4

3,3
1,0
2,3

3,6
2,5
1,1

10,6
9,6
1,0

Pozycja turystyki 
(deklaracja jawna) 
w strukturze części 
diagnostycznej planu

3, wspólna 
ze sportem 
i rekreacją

3, w części 
ogólnej 
i w części 
dot. gospo- 
darki

3 3 2

Liczba poziomów 
struktury części 
diagnostycznej planu

3 4 3 3 3

Pozycja turystyki 
(deklaracja jawna) 
w strukturze części 
planistycznej planu

brak brak brak brak brak

Liczba poziomów 
struktury części 
planistycznej planu

4 2 2 2 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.

Obszerność dokumentów planistycznych jest niezwykle zróżnicowana. Naj- 
krótszy jest plan gminy Żarnów (ponad 16 tys. wyrazów), zaś najdłuższy – gminy 
Inowłódz (blisko 45 tys. wyrazów). Objętość dokumentów planistycznych nie 
stanowi oczywiście o ich wartości. Z perspektywy rozwoju turystyki ważny jest 
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udział treści poświęconych turystyce w strukturze całego dokumentu strategicz- 
nego. W badanym zakresie najwyższy wskaźnik osiągnęła gmina Inowłódz. W pla- 
nie tej gminy poświęcono zagadnieniom turystycznym prawie dwa razy więcej 
miejsca (blisko 20% ogólnej liczby wyrazów) niż druga w kolejności gmina Żar- 
nów (ponad 10%). Jednakże w przypadku Żarnowa treść dotycząca turystyki zos- 
tała praktycznie w całości zadeklarowana w sposób jawny. Uznać to należy za niez- 
wykle pozytywne zjawisko. Zaskakuje bardzo duży (ponad 15%) udział niejawnie 
zadeklarowanych treści dotyczących turystyki w planie gminy Inowłódz. Wartość 
jest zdecydowanie wyższa niż w dokumentach pozostałych gmin. Olbrzymim zas- 
koczeniem był całkowity brak jawnie zadeklarowanych treści dotyczących turys- 
tyki w części planistycznej wszystkich analizowanych dokumentów. Warto rów- 
nież zaznaczyć, że części planistyczne dokumentów opracowanych dla gmin Ino- 
włódz, Kleszczów i Żarnów były znacząco krótsze od części diagnostycznych. Gmi- 
na Inowłódz swój bardzo obszerny plan poświęciła w zasadzie wyłącznie na część 
diagnostyczną. Część planistyczna stanowiła jedynie 12,7% objętości analizowa- 
nego dokumentu.

Wydatki na turystykę w budżetach wybranych gmin wiejskich 
województwa łódzkiego

W budżetach wybranych gmin województwa łódzkiego zidentyfikowano środ- 
ki przeznaczone na pojedyncze zadania związane bezpośrednio z turystyką. Wska- 
zano również możliwie najbardziej szczegółowe kategorie wydatków dedykowa- 
nych turystyce. Diagnozy dokonano dzięki pogłębionej analizie planów budżetów 
(bez korekt wprowadzanych w danym roku budżetowym) i sprawozdań z wyko- 
nania budżetów. Wyniki badania zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zadania finansowane ze środków budżetowych podzielono na operacyjne (uję- 
te wyłącznie w budżetach) oraz strategiczne (ujęte zarówno w budżetach, jak i w pla- 
nach rozwoju lokalnego). Warto wskazać, że w przypadku wszystkich gmin, z wy- 
łączeniem Żarnowa, środki przeznaczone na realizację zadań strategicznych były 
zdecydowanie wyższe od środków wydatkowanych na zadania operacyjne. Powo- 
dem tego stanu rzeczy jest to, że wydatki strategiczne miały najczęściej charak- 
ter wydatków inwestycyjnych. Kolejnym znamiennym faktem jest relatywnie 
mniejsza wysokość rzeczywistych (w stosunku do zaplanowanych) środków wy- 
datkowanych w budżetach badanych gmin na turystykę. Można domniemywać, 
że w nowelizacjach budżetów gminnych turystykę traktowano jako źródło osz- 
czędności. Niezależnie czy mowa o wydatkach operacyjnych, czy strategicznych, 
w każdym przypadku, w każdej gminie redukowano wydatki zaplanowane na tu- 
rystykę w trakcie realizacji budżetów z okresu 2009–2012.

Zgodność dokumentacji strategicznej z finansową w wybranych 
gminach wiejskich województwa łódzkiego

Łączna analiza dokumentacji strategicznej i finansowej przewidywała porów- 
nanie liczby oraz wartości zadań z zakresu turystyki podejmowanych przez gminy 
iwyselekcjonowanych do badania szczegółowego. Wyróżniono trzy kategorie za- 
dań: 1) ujęte tylko w planach rozwoju lokalnego, 2) ujęte tylko w budżetach, oraz 
3) znajdujące się w obu rodzajach dokumentacji.
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Tabela 4. Planowane i rzeczywiste wydatki na turystykę w budżetach wybranych gmin wiejskich 
województwa łódzkiego w latach 2009–2012.

Wyszczególnienie

Wydatki budżetowe w gminach wiejskich (zł)

Dłutów Inowłódz Kleszczów
Rawa 
Mazo- 

wiecka
Żarnów

Wartość zadań ujętych tylko w budżecie, 
według planu budżetowego 7 439 302 774 4 503 801 197 682 721 160

Wartość zadań ujętych tylko w budżecie, 
według wykonania budżetu 0 125 530 3 739 981 155 880 246 862

Wartość zadań ujętych w budżecie 
i w planach rozwoju lokalnego, według planu 
budżetowego

187 339 4 123 535 118 245 300 2 723 722 0

Wartość zadań ujętych w budżecie i w planach 
rozwoju lokalnego, według wykonania budżetu 911 586 3 784 733 113 566 900 2 034 715 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.

Wnioski płynące z analizy dokumentów w wybranych gminach są niezwykle 
zróżnicowane, co potwierdza trafność i zasadność wcześniej omówionej typologii. 
Gmina Dłutów deklaruje w planie strategicznym znaczną liczbę zadań, jednak żad- 
ne z nich nie jest oszacowane. Brak estymacji wartości wszelkich działań w pla- 
nach strategicznych uznać należy za zjawisko wysoce negatywne. Z drugiej strony, 
wydatki deklarowane na turystykę w budżetach gminy Dłutów są mniejsze niż w po- 
zostałych badanych obszarach. Podsumowując, w gminie Dłutów zaplanowano 
do realizacji wiele zadań dotyczących rozwoju turystyki. Zrealizowano również 
wiele zadań, jednak całkowicie różnych od zaplanowanych. Zrealizowane zadania 
opiewały na bardzo niskie kwoty i nie były one istotnymi przedsięwzięciami w ska- 
li budżetu gminy. Z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w gminie Ino- 
włódz, gdzie deklarowane w planach zadania są nieoszacowane albo ich wartość 
jest relatywnie mała względem ich liczby. W przypadku gmin wiejskich Rawa Ma- 
zowiecka i Kleszczów mamy do czynienia ze zgodnością liczby zadań oraz zadek- 
larowanej ich wartości w dokumentacji strategicznej i finansowej. Stan taki uz- 
nać należy za wysoce pozytywny. Wskazane gminy, pomimo niewielkiej liczby 
przedsięwzięć ujętych w swoich planach strategicznych, przeznaczają na nie rela- 
tywnie znaczne środki finansowe. Oprócz tego w ramach dostępnych wolnych 
środków realizują zadania dodatkowe. Zdaniem autorów jest to przykład bardzo 
efektywnego finansowania turystyki. Gmina Żarnów w swoim planie rozwoju lo- 
kalnego nie ujęła jakichkolwiek zadań z zakresu turystyki. Niewielką liczbę zadań 
sfinansowała jednak ze środków budżetowych; nie były to jednak środki znaczące. 
Zdaniem autorów jest to efekt operacyjnego zarządzania rozwojem turystyki w gmi- 
nie. Turystyka nie jest priorytetowym obszarem rozwoju gminy. Środki wydat- 
kowane na rozwój turystyki są mniejsze, rozdysponowywane są doraźnie.
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Ryc. 4. Zgodność dokumentacji strategicznej z dokumentacją finansową w wybranych gminach 
wiejskich województwa łódzkiego, w latach 2009–2012. 1.1 Zadania ujęte tylko w PRL, 1.2 
Zadania ujęte tylko w budżecie, 1.3 Zadania ujęte w PRL i budżecie, 2.1 Wartość zadań ujętych 
tylko w PRL, 2.2 Brak oszacowania zadań ujętych w PRL, 2.3 Wartość zadań ujętych tylko w bu- 
dżecie wg wykonania budżetu, 2.4 Wartość zadań ujętych tylko w budżecie wg planu budże- 
towego, 2.5 Wartość zadań ujętych w PRL i budżecie wg wykonania budżetu, 2.6 Wartość zadań 
ujętych w PRL i budżecie wg planu budżetowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej gmin.
Compatibility of budget tasks with strategic plans in selected rural municipalities in the region 
of Łódź, in the years 2009–2012. 1.1 Goals defined only in local strategy of development, 1.2 
Goals defined only in municipal budget, 1.3 Goals defined both in local strategy of development 
and in municipal budget, 2.1 Value of goals defined only in local strategy of development, 2.2 
Number of unestimated goals defined only in local strategy of development, 2.3 Goals defined 
only in municipal budget (due to budget execution), 2.4 Goals defined only in municipal budget 
(due to budget plan), 2.5 Goals defined both in local strategy of development and in municipal 
budget (due to budget execution), 2.6 Goals defined both in local strategy of development and in 
municipal budget (due to budget plan).
Source: own calculation on data from municipalities of Public Information Bulletins.
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Powyżej zamieszczono strumieniowy wykres Sankey’a obrazujący ocenę zgod- 
ności gminnej dokumentacji strategicznej i finansowej w zakresie rozwoju turys- 
tyki. Wykres posiada dwa poziomy: na niższym zobrazowano różne struktury licz- 
by zadań, na wyższym – różne struktury wartości zadań (z wyłączeniem zadań za- 
planowanych, a nieoszacowanych).

Wnioski
Efektywność wydatkowania samorządowych środków budżetowych nie jest 

powiązana z ich wielkością. Efektywnie środki wydatkować mogą zarówno gmi- 
ny o bardzo dużych, jak i bardzo małych budżetach. Turystyka nie musi być rów- 
nież priorytetowym obszarem rozwoju gminy wiejskiej. Podejście do rozwoju tu- 
rystyki może mieć charakter operacyjny, a nie strategiczny. Wówczas środki prog- 
ramowane w budżetach gminnych na wsparcie rozwoju turystyki są niskie i mają 
charakter doraźny. Pożądanym sposobem wsparcia turystyki środkami samorzą- 
dowymi jest ścisłe powiązanie budżetu gminy z planem strategicznym, wyzna- 
czającym główne kierunki rozwoju turystyki w gminie. Dodatkowo, w przypadku 
ujawnienia wolnych środków w budżecie gminnym możliwe jest finansowanie 
doraźnych działań wspierających rozwój turystyki.

Autorzy wskazują na możliwość wykorzystania zaprezentowanej i pozytyw- 
nie zweryfikowanej metodyki badań nad budżetami samorządowymi. Z jednej 
strony postulują zrealizowanie opisanych badań nad wykorzystaniem budżetów 
jako narzędzia stymulacji rozwoju turystyki w większym zakresie (przedmioto- 
wym i przestrzennym). Z drugiej strony sugerują włączenie opisanej metodyki do 
procesu audytu dokumentacji strategicznej wytwarzanej przez samorząd szczeb- 
la lokalnego. Ocena racjonalności planowania jest bowiem bardzo ważnym ele- 
mentem kontroli działalności władz lokalnych.
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Summary
The main goal of the paper is to verify, if the municipal budget can be im- 

plemented as an instrument of tourism development local policy. Presented case 
study research were conducted in five selected rural municipalities. Authors ana- 
lysed budget plans and reports on budget execution. Furthermore, municipal ex- 
penditures on tourism development were clearly identified. The analysis of tou- 
rism development local plans and strategies was necessary. Finally, authors assess- 
ed compatibility of budget tasks with strategic plans at a local level. Therefore, 
local tourism policy could be partially evaluated.
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