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 Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa wielkopolskiego 

 

   Streszczenie 

Rozwój zrównoważony/harmonijny, jako przemiany jakościowe, można 

analizować na poziomie regionu/województwa jak też podstawowej jednostki 

samorządowej jaką jest gmina.  Poziom regionalny dotyczy przestrzennego 

zrównoważenia/harmonijności rozwoju, natomiast lokalny poziom dotyczy 

zrównoważenia trzech grup czynników, tj. ekonomicznych, społecznych oraz ochrony 

środowiska. Te trzy grupy czynników są uwzględnione w pracy poprzez zmienne, które 

zostały przyjęte do analizy poziomu rozwoju (1-7, 8-10 oraz 11-13). Z tego wynika, że 

w niniejszym  opracowaniu rozwój zrównoważony nie jest utożsamiany z 

ekorozwojem, który z natury rzeczy może być stosowany w odniesieniu do obszarów 

wiejskich, natomiast w zdecydowanie mniejszym stopniu może być stosowany w 

obszarach miejskich/zurbanizowanych.  

Z analizy materiału badawczego wynika, że gminy województwa wielkopolskiego 

rozwijają się w sposób zrównoważony/harmonijny, czego wyrazem jest wysoki udział 

gmin w pierwszych setkach (grupach), wśród gmin o najwyższym poziomie 

rozwoju/punktacji. Stosunkowo niewielki procent gmin znalazł się w ostatnich 

grupach/setkach, które to gminy mogą być zagrożone marginalizacją rozwojową. 

Natomiast w gminach, które się znalazły w ostatnich grupach, decydującym czynnikiem 

o niskiej punktacji jest mała liczba pracujących, wysoka liczba bezrobotnych, niska 

liczba podmiotów gospodarczych oraz niski wskaźnik przedsiębiorczości (liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców). Dość skrajnym przykładem są dwa 

miasta, z trzech w trzeciej/ostatniej setce, które charakteryzują się mniejszym od 

jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych. Na podstawie analizy 

poziomu rozwoju/punktacji można stwierdzić, że województwo wielkopolskie 

charakteryzuje się policentrycznym typem rozwoju, o czym świadczą powiaty pierwszej 

piątki, wśród których trzy są oddalone od Poznania (kępiński, pilski i chodzieski).         

Wstęp 

Wyniki analizy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz gmin jako 

podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) są głównym warunkiem 
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prowadzenia harmonijnej polityki rozwojowej.1 Są również warunkiem prawidłowej 

realizacji strategii gmin czy też regionu. Trudno sobie wyobrazić podejmowanie, bez 

wiedzy wynikającej z analizy, racjonalnych decyzji finansowych oraz inwestycyjnych , 

w tym szczególnie decyzji strategicznych, o długoterminowym charakterze. 

Poprawianie pozycji konkurencyjnej JST jest możliwe tylko wówczas, gdy władze 

samorządowe posiadają dostęp do danych porównawczych, których analiza umożliwia 

wykonanie diagnozy aktualnej pozycji konkurencyjnej. Bez takiej dostępności 

poprawianie konkurencyjności jest bardzo trudne, podobnie jak osiąganie 

nieprecyzyjnie określonych celów. Równie trudne-lub nawet niemożliwe-jest 

kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego bez powszechnej dostępności do danych, 

dających możliwość wykonywania obiektywnych analiz i ocen, dotyczących 

interesującego nas obszaru aktywności JST. Analiza przedstawiona w niniejszym 

opracowaniu oparta jest o dane z jednego roku (2004), co wynika z początkowej fazy 

budowania bazy danych regionalnych GUS. Nie wszystkie dane są dostępne za 

wcześniejsze lata. Natomiast trzeba podkreślić, że w miarę jak będą dostępne dane 

wykorzystane w 2004 roku, możliwe stanie się prowadzenie analizy w układzie 

dynamicznym, a to ułatwi analizę i ocenę zrównoważenia/harmonizacji rozwoju także z 

punktu widzenia jego trwałości.  

 Wprawdzie definicje rozwoju zrównoważonego dość często są utożsamiane z 

ekorozwojem, to jednak trzeba podkreślić, że w przypadku dużych miast ekorozwój jest 

trudny do spełnienia. Natomiast realną koncepcją rozwoju zrównoważonego jest 

przyjęcie, że jest on tożsamy z rozwojem harmonijnym, w którym dostępne czynniki są 

wykorzystywane w sposób racjonalny, co stwarza podstawy do utrzymywania rozwoju 

w sposób trwały. Racjonalne wykorzystywanie dotyczy także środowiska naturalnego,  

które zapobiega degradacji tego środowiska i w rezultacie pozwala pozostawiać je 

następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż zostało ono pozostawione przez 

poprzednie pokolenie.2 W tym ostatnim rozumieniu rozwoju 

zrównoważonego/harmonijnego chodzi o racjonalne –w najwyższym stopniu 

efektywne- wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów-czynników, które to 

umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i 

środowiska naturalnego.  
                                                 
1 U. Płowiec, Kształtowanie zdolności konkurencyjnej regionów w warunkach członkostwa w Unii 
Europejskiej, PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004. 
2 A. Papuziński, Zrównoważony rozwój, a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony 
środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2005.  

 22



Zrównoważony/harmonijny rozwój może być także rozpatrywany w kontekście 

przestrzennym, który to kontekst jest mocno podkreślany w polityce 

spójności/konwergencji Unii Europejskiej. Zatem rozwój, który prowadzi do 

zmniejszania istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 

w poszczególnych regionach, może być traktowany jako przestrzennie 

zrównoważony/harmonijny.3 W niniejszym opracowaniu przestrzenny aspekt 

zrównoważenia/harmonijności rozwoju jest rozważany równie często jak ten, dotyczący 

efektywnego wykorzystania dostępnych czynników-zasobów.           

     

Założenia metodyczne 

 

Poziom rozwoju gmin i powiatów województwa wielkopolskiego jest 

poddany analizie na podstawie kryteriów obejmujących czynniki ekonomiczne, 

społeczne i dotyczące środowiska naturalnego, które to są istotne z punktu widzenia 

rozwoju zrównoważonego/harmonijnego gmin. Do analizy przyjęto 13 zmiennych, 

które opisują trzy wymienione wyżej obszary rozwoju. Jednocześnie dane 

statystyczne, niezbędne do obliczania wskaźników, są dostępne w bazach danych 

GUS oraz są zgodne ze zmiennymi stosowanymi w polityce strukturalnej Unii 

Europejskiej. 

Do zmiennych opisujących poziom rozwoju zaliczono: 

1) wydatki majątkowe inwestycyjne per capita; za każde 10 zł przyznano 1 punkt,  

2) wydatki na transport i łączność per capita; za każde 10 zł przyznano 1 punkt, 

3) procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy; 

za każdy procent przyznano 1 punkt, 

4) procentowy udział środków zainwestowanych na transport i łączność w 

budżecie gminy; za każdy procent przyznano 1 punkt,. 

5) liczba pracujących na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę pracującą przyznano 

1 punkt, 

6) liczba bezrobotnych na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę bezrobotną 

przyznano minus 1 punkt, 

7) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; za każdy podmiot 

przyznano 1 punkt, 
                                                 
3 J. Bloomfield, Central governments policy approoaches towards local government on the issues of 
performance and cost-effectiveness, www.ccre.org, Brussels, May 2006. 
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8) napływ ludności na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę, która wprowadziła się 

do gminy przyznano jeden punkt, 

9) odpływ ludności na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę która wyprowadziła się 

z gminy przyznano minus 1 punkt, 

10) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; za 

każdego absolwenta przyznano 1 punkt, 

11) odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacji ścieków; za każdy procent 

przyznano 1 punkt, 

12) odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową; za każdy procent 

przyznano 1 punkt, 

13) odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków; za każdy 

procent przyznano 1 punkt. 

Przyjęta punktacja umożliwia sumowanie zmiennych, a w rezultacie daje możliwość 

prowadzenia analizy porównawczej poziomu rozwoju poszczególnych gmin na 

podstawie sumarycznej punktacji. Ponadto zmienne te pozwalają określić poziom 

rozwoju w obszarze gospodarczym (zmienne: 1-7), społecznym (zmienne 8-10) i 

ochronie środowiska (zmienne 11-13) oraz w analizie szczegółowej możliwe jest 

identyfikowanie stymulantów i destymulantów rozwoju.   

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą  analizowane według 

przedstawionych zmiennych w ramach podziału na gminy miejskie, miejsko – wiejskie 

i wiejskie.   

 

3. Analiza poziomu rozwoju gmin miejskich  

 

Liczba gmin miejskich objęta badaniami wynosi 305 JST. Dla potrzeb analizy 

porównawczej miasta podzielono na trzy grupy, z której każda obejmuje po 100 gmin 

(ostatnia 105). Gminy, które uzyskały najwyższą punktację, znalazły się w pierwszej 

setce, najgorsze w trzeciej, pozostałe zaś w drugiej. Celem niniejszego opracowania  

jest określenie zróżnicowania poziomu rozwoju gmin w województwie wielkopolskim. 

Analiza będzie prowadzona na tle innych województw w taki sposób, aby 

przedstawiony cel mógł być osiągnięty w najwyższym stopniu.      

Na podstawie przedstawionego podziału na setki, województwa podzielono na 

trzy grupy, w rezultacie czego wybrano 5 najwyżej punktowanych regionów, 5 najniżej 

punktowanych oraz pozostałe regiony, które nie zostały zakwalifikowane do pierwszej 
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lub trzeciej grupy. Jako kryterium podziału przyjęto procentowy udział gmin danego 

regionu w poszczególnych setkach. Regiony, których procentowy udział gmin 

miejskich w pierwszej setce był najwyższy,  znalazły się w grupie pierwszej, drugą 

grupę obejmują regiony, których procentowy udział gmin w drugiej setce był 

najwyższy. W ostatniej-trzeciej grupie- znalazły się regiony, które uzyskały najwyższy 

udział procentowy w trzeciej setce.  

Tabela 1 województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich               

w pierwszej grupie (setce). 

 Wielkopolskie Podkarpackie Pomorskie Małopolskie Opolskie 

suma 
gmin 

19 16 25 15 3 

Setki      
1 57,89% 56,25% 60,00% 73,33% 66,67% 
2 26,32% 18,75% 20,00% 6,67% 33,33% 
3 15,79% 25,00% 20,00% 20,00% 0,00% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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W grupie regionów, charakteryzujących się najmniejszym zróżnicowaniem 

poziomu rozwoju (najwyższą harmonijnością), znalazły się województwa o 

najwyższym procentowym udziale miast w pierwszej setce : Małopolskie 73,33%, 

Opolskie 66,67%, Pomorskie 60,00 %,  Podkarpackie 56,25 % i Wielkopolskie 57,89%.  

Na podstawie liczb zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że gminy miejskie 

województwa opolskiego wykazują się równomiernym rozwojem, ponieważ w grupie 

pierwszej znalazło się ponad 66% miast. Świadczy o tym malejący udział gmin             

w pozostałych setkach oraz zerowy udział w trzeciej setce. Należy podkreślić, że jest to 

województwo małe, także pod względem liczby miast (3 miasta).    

Analizując gminy miejskie regionów  pomorskiego, małopolskiego                       

i podkarpackiego, należy podkreślić, że wysokiemu udziałowi miast w pierwszej setce 

towarzyszy stosunkowo duży udział miast w trzeciej setce (większy niż w drugiej). 

Pokazuje to, że regiony te, obok dużej grupy gmin wysoko rozwiniętych, posiadają 

znaczną grupę gmin słabiej rozwiniętych. Analiza przedziału punktacji tj. miast, które 

uzyskały najwyższą punktację do miast, które uzyskały najniższą wartość wyżej 

wymienionych regionów, pozwala stwierdzić, że w tej grupie największą 

harmonijnością–niewielkim zróżnicowaniem charakteryzują się województwa: 

Podkarpackie 2,40 (993,70/413,94) oraz Małopolskie 2,52 (905,30/358,19).  

Tylko w dwóch województwach, a mianowicie-wielkopolskim i opolskim- 

widoczny jest malejący udział miast w setkach drugiej i trzeciej. Województwo 

wielkopolskie posiada jedynie 15,79% gmin w trzeciej setce. Jest to więcej niż w 

województwie opolskim, jednakże jeśli wziąć pod uwagę dużą zbiorowość miast w 

wielkopolskim (19), szczególnie w porównaniu do liczby miast w Opolskiem (3), to 

rozwój miast w wielkopolskim można uznać jako wyraźnie zrównoważony/harmonijny 

w porównaniu z innymi województwami.  

W pierwszej setce województwo wielkopolskie posiada 11 gmin(na 19 wszystkich), a w 

trzeciej tylko 3. Podkreślić trzeba, iż różnica punktowa między najlepszą gminą- 

miastem Poznań 946,81, a ostatnią Sulmierzyce 260,91-wynosi aż 685 punktów 

(stosunek sumy punktów najwyższej do najniższej wynosi 3,63 i jest to znacznie 

szerszy stosunek niż w podkarpackim i małopolskim, w których ten stosunek wynosi 

odpowiednio: 2,40 i 2,52). Przedstawiony stosunek w województwie wielkopolskim 

wynika jednak w znacznym stopniu z wysokiej punktacji Poznania.     

 66



Obok wysoko rozwiniętego Poznania występują także inne dobrze rozwinięte 

miasta, np. Leszno (809,59) i Czarnków (781,31), natomiast najniższą punktację 

osiągnęły takie miasta, jak: Luboń (495,40), Obrzycko (308,50) i Sulmierzyce (260,91).  

O roli, jaką pełni miasto Poznań w regionie wielkopolskim, decyduje przede 

wszystkim wysoki wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców (395,36), przy 

niewielkiej liczbie bezrobotnych(37,74). Przywołane wskaźniki znajdują 

odzwierciedlenie w dużej liczbie podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

(154,27). Wskaźniki te pokazują, że jest to dominujący regionalny rynek pracy.  

Analizując punktację poszczególnych wskaźników, opisujących poziom rozwoju 

miast województwa wielkopolskiego, które znalazły się w pierwszej grupie (setce), na 

uwagę zasługują następujące zmienne: liczba pracujących na 1000 mieszkańców 

(395,36-233,92), liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (154,27-

98,10), odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków (100-80,62%), 

usługami sieci wodociągowej (98,53-95,39%) oraz kanalizacji ścieków (94,66-85,23%). 

Trzeba podkreślić, że podstawowa infrastruktura techniczna jest powszechnie dostępna 

w analizowanych miastach, a rynek pracy jest dobrze rozwinięty, jakkolwiek trzeba 

podkreślić, że liczba pracujących na 1000 mieszkańców poniżej 400 w Poznaniu nie jest 

wysokim osiągnięciem. Wprawdzie niewiele jest miast z liczbą pracujących na 1000 

mieszkańców wyższą od 400, ale do takich gmin miejskich można zaliczyć: Katowice, 

Krosno i Warszawę. W przypadku Poznania może to wynikać z wysokiej 

konkurencyjności gmin przyległych, o czym będzie mowa w dalszej części 

opracowania, przy analizie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.  

Wskaźnikiem, który zwraca uwagę, jest liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

na 1000 mieszkańców, który w miastach z pierwszej setki mieści się w przedziale 

28,83-77,11 punktów. Nie wpłynął on tak znacząco na punktację, jednak uzyskał bardzo 

wysokie wartości, szczególnie w porównaniu do gmin, które znalazły się w setce 

trzeciej (0-2,71 punktów). 

W czterech gminach miejskich z wysoką punktacją, (Czarnków-781,31; Koło-694,14; 

Słupca-677,70; Chodzież-667,49), wystąpił bardzo niski procent środków budżetowych 

przeznaczonych na projekty inwestycyjne (zmienne 3 i 4), który to wynosi 

odpowiednio: 3,67%; 6,50%; 5,25%; 7,77%. Świadczy to o małej otwartości tych gmin 

na rozwój oraz na realizację celów długoterminowych, co w dłuższej perspektywie 

może niekorzystnie wpłynąć na ich rozwój i poziom konkurencyjności. Dla porównania 
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można przytoczyć procentowy udział tych wydatków w Poznaniu, który to wynosi 

ponad 36% wydatków budżetu miasta.     

Ponadto wszystkie miasta, poza Lesznem, charakteryzuje ujemne saldo migracji, co 

oznacza, że więcej ludności opuszcza te gminy niż się w nich osiedla. Spowodowane 

jest to- w znacznym stopniu- dość powszechną tendencją ludności do opuszcza miast i 

wybierania na miejsce zamieszkania okoliczne gminy, oferujące konkurencyjne 

warunki budowy i życia (rozlewanie się rozwoju gmin miejskich). Należy przy tym 

podkreślić, że ujemne saldo migracji powinno być sygnałem do szczegółowej analizy 

samej migracji, jak też jej przyczyn (szczególnie odpływu), ponieważ utrzymujące się 

ujemne saldo migracji  oznacza, że mobilna część ludności negatywnie ocenia 

perspektywy rozwoju gminy. Jeśli chodzi o migrację, to bardzo istotne jest, aby w 

analizie uwzględniać strukturę wiekową oraz procent z wyższym wykształceniem wśród 

ludności opuszczającej gminę (nie dotyczy to migracji do gmin przyległych do centrów 

miejskich).  

Uwagę zwraca stosunkowo niska sumaryczna punktacja miast województwa 

wielkopolskiego, które znalazły się w trzeciej setce gmin w rankingu krajowym (od 495 

Luboń do 260,91 Sulmierzyce). Wynika to przede wszystkim z liczby bezrobotnych na 

1000 mieszkańców. W dwóch miastach, spośród trzech, które znalazły się w trzeciej 

setce, tj. w Sulmierzycach i w Obrzycku, wskaźnik ten  (95,27 i 125,98) jest wyższy niż 

liczba pracujących (stosunek liczby pracujących do bezrobotnych wynosi odpowiednio 

0,61 i 0,83). Wyjątkiem jest gmina Luboń, w której to liczba pracujących na 1000 

mieszkańców, chociaż utrzymuje się na niskim poziomie (139,39), to jednak jest 

wyraźnie wyższa niż liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (35,53). Jednakże w 

gminie tej występuje niski odsetek mieszkańców objętych kanalizacją ścieków 

(45,50%) oraz usługami oczyszczalni ścieków (43,43%), mimo iż gmina ta 29% 

wydatków budżetu przeznacza na inwestycje (zmienne 3 i 4). Należy podkreślić, że 

gmina Luboń jest położona w powiecie poznańskim, zatem jej niski poziom rozwoju, a 

w tym niska liczba pracujących może wynikać z niewystarczającej otwartości na 

rozwój, który to sprawia, że inne gminy z tego powiatu wykazały się bardziej 

konkurencyjną ofertą rozwojową w stosunku do inwestorów. Rezultatem tego jest 

dominująca rola pierwszego etapu w rozwoju, tzn. korzystania z rynku pracy Poznania i 

innych gmin przyległych do Poznania, które swoją skuteczną otwartością na rozwój 

(rozlewanie się rozwoju aglomeracji poznańskiej) osiągnęły znacznie wyższy poziom 

rozwoju w zakresie tworzenia miejsc pracy. Pierwszy etap rozwoju gmin, 
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korzystających z rozlewania się rozwoju dominujących centrów, charakteryzuje się 

niską liczbą pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, odpowiednio: poniżej 

150 i 50 oraz zwykle poniżej 100 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.  

 

Tabela 2  Województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich w 

drugiej grupie (setce). 

 
Mazo- 
wieckie 

Dolno- 
śląskie 

Warmińsko-
mazurskie 

Zachodnio-
pomorskie 

Świętokrzy- 
Skie 

Lubuskie 

suma 
gmin 

34 33 16 11 5 8 

setki        
1 23,53% 15,15% 18,75% 27,27% 40,00% 25,00% 
2 38,24% 48,48% 50,00% 54,55% 60,00% 37,50% 
3 38,23% 36,37% 31,25% 18,18% 0,00% 37,50% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

 

Druga grupa to regiony średnie, które charakteryzują się najwyższym udziałem 

gmin miejskich w drugiej setce w rankingu krajowym. Są to województwa:  

świętokrzyskie 60,00%, zachodniopomorskie 54,55%, warmińsko-mazurskie 50,00%, 

dolnośląskie 48,48%, mazowieckie 38,24% oraz lubuskie 37,50%.  

Na podkreślenie zasługuje to, że w tabeli 2 znalazły się województwa o bardzo różnym 

poziomie rozwoju, czego skrajnym przykładem jest mazowieckie oraz warmińsko-

mazurskie i świętokrzyskie. Zatem obok najbardziej rozwiniętego województwa, tzn 

mazowieckiego, które charakteryzuje się najwyższym poziomem PKB per capita 

(32722-1 miejsce), znalazły się województwa o najniższym poziomie PKB per capita 

(świętokrzyskie 12 pozycja-16911 zł/per capita, warmińsko-mazurskie 13 pozycja- 

16504 zł/per capita). 4 

Województwo mazowieckie posiada największą liczbę gmin miejskich(34). Jak 

wynika z liczb tabeli 2, największy odsetek stanowią miasta o średnim oraz niskim 

poziomie rozwoju, po 13 w grupie drugiej i trzeciej. Tylko 8 miast znalazło się w 

pierwszej grupie. Województwo to posiada dominujące centrum rozwoju (Warszawa-

1032,08 punkty) oraz inne dobrze rozwinięte miasta, jak: Garwolin (1004,01punkty) i 

                                                 
4 E. Sobczak, J. Bielak, Rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w świetle polityki spójności Unii 
Europejskiej, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, Zeszyt 24, Warszawa 2006.  
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Płock (945,81punktów). Ponadto występują gminy miejskie o bardzo niskim poziomie 

rozwoju (punktacji), takie jak Łaskarzew (334,25) i Kobyłka (293,89), a stosunek sumy 

punktów najwyższej do najniższej wynosi 3,51.(Warszawa 1032,08/Kobyłka 293,89). 

Najniżej rozwinięte miasto w mazowieckim- Kobyłka- jest położone w obszarze 

oddziaływania Warszawy. Wskazuje to na fakt, że miasta w różnych regionach w 

strategii rozwoju zakładają pełnienie roli „sypialni” dla dominującego rynku pracy, co 

w krótkim przedziale czasu może być oceniane pozytywnie przez społeczność lokalną5 

(np. Luboń w powiecie poznańskim i Kobyłka w powiecie wołomińskim- 

mazowieckie).  

Z liczb tabeli 2 wynika, że pozostałe województwa wykazują nieco mniejsze 

zróżnicowanie rozwoju miast. Potwierdzeniem tego jest województwo świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie, które jako regiony należą do słabiej 

rozwiniętych, natomiast posiadają znaczną grupę miast, które są na średnim poziomie 

rozwoju.   

 

Tabela 3 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejskich              

w trzeciej grupie (setce). 

 
Śląskie Lubelskie Podlaskie Kujawsko-

pomorskie 
Łódzkie 

suma 
gmin 

49 21 13 16 18 

Setki      
1 34,69% 14,29% 15,38% 18,75% 16,67% 
2 24,49% 42,86% 30,77% 18,75% 44,44% 
3 40,82% 42,86% 53,85% 62,50% 38,89% 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Ostatnia grupa obejmuje pięć regionów, które charakteryzują się największym 

procentowym udziałem gmin miejskich w trzeciej grupie (setce).  Znalazły się wśród 

nich regiony : Kujawsko- Pomorskie 62,50 %, Podlaskie 53,85, Lubelskie, 42,86 % 

Śląskie 40, 82 % oraz Łódzkie 38,89 %.  

                                                 
5 A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005. 

 11



W grupie województw, które posiadają największy odsetek gmin miejskich        

w trzeciej setce, znalazło się także województwo śląskie, które jest wysoko oceniane na 

podstawie wskaźnika PKB per capita, a także łódzkie, które posiada dominujące 

centrum rozwoju. Oba te województwa mają stosunkowo niski odsetek miast w trzeciej 

grupie, jednakże są to regiony o bardzo dużym zróżnicowaniu rozwoju tych gmin.  

Szczególnie uwagę zwraca województwo śląskie, w którym w pierwszej setce jest ok. 

35% gmin miejskich oraz nieco ponad 40% w grupie trzeciej.  Najlepiej rozwiniętymi 

miastami są Katowice (986,21), Żywiec (882,83), Bieruń (876,85) oraz Bielsko-Biała 

(833,22), natomiast najsłabiej rozwiniętymi są: Poręba (359,53), Imielin (324,91)           

i Kalety (280,66). Stosunek sumarycznej punktacji najwyższej do najniższej 

(Katowice/Kalety)wynosi 3,51 i jest taki sam, jak w województwie mazowieckim i 

nieco niższy niż w wielkopolskim (3,63).  

Województwo łódzkie jest jedynym w tej grupie, które posiada wyższy procent 

udziału gmin w drugiej niż w trzeciej grupie/setce (44,44%) . Najlepiej rozwinięte 

miasta tego województwa to: Rawa Mazowiecka (694,19), Łódź (681,44) oraz Piotrków 

Trybunalski (670,83), natomiast najsłabiej rozwiniętymi są: Ozorków (396,86) i 

Konstantynów Łódzki (393,93). Stosunek sumarycznej punktacji najwyższej do 

najniższej (Rawa Mazowiecka/Konstantynów Łódzki) wynosi 1,76. Świadczy to o tym, 

że miasta tego regionu nie prezentują tak dużego zróżnicowania rozwoju, jak śląskie, 

mazowieckie czy wielkopolskie. Jednakże województwo łódzkie nie posiada miast z tak 

wysoką punktacją, jak ostatnio wymienione, jakkolwiek i te najniższe punktacje są 

wyraźnie wyższe niż 260,90-Sulmierzyce.  

Najgorsza sytuacja występuje w regionie kujawsko-pomorskim, ponieważ aż 

62,50% miast tego regionu znajduje się w trzeciej grupie (setce). Województwo to 

charakteryzuje się ponadto relatywnie wąskim stosunkiem punktacji najwyższej do 

najniższej-2,67 (Toruń 715,11/Nieszawa 267,63), co wynika z niskiego rozwoju 

(punktacji) najwyżej ocenionego miasta. 

Podobna sytuacja występuje w województwach: podlaskim i lubelskim. Stosunek 

punktacji najwyższej do najniższej wyniósł odpowiednio 2,18 i 1,77 

(Suwałki729,01/Sejny 333,26 i Puławy 689,88/Rejowiec Fabryczny 389,26).  

Podsumowując rozwój JST w poszczególnych województwach, możemy 

stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw wypada 

bardzo korzystnie. Znalazło się ono wśród województw, które miały największy 

procentowy udział gmin miejskich w pierwszej grupie (setce), z bardzo dobrym 
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wynikiem 57,89%. Miasta omawianego województwa osiągnęły wysoki stopień 

zrównoważenia/harmonizacji. Wielkopolskie posiada przy tym bardzo dużą grupę 

miast, które są bardzo dobrze rozwinięte. Co prawda stosunek najwyższej punktacji do 

najniższej wyniósł 3,63(w mazowieckim i śląskim 3,51), jednakże trzeba podkreślić, że 

tylko jedno miasto (Sulmierzyce) charakteryzuje się sumaryczną punktacją poniżej 300 

punktów (260,90 punktów).  

Analiza wykazała też, że niektóre gminy miejskie przyjmują w strategii rozwoju 

rolę „sypialni” dla centrum rozwoju (Poznania). Przyczyniło się to do utrzymywania 

niskiej liczby pracujących i jednocześnie niskiej liczby bezrobotnych i podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców. Gminy te nie przykładają dużej wagi do 

tworzenia miejsc pracy, jak też do rozwoju poprzez przedsiębiorczość.      

 

4. Analiza poziomu rozwoju gmin miejsko-wiejskich 

 

Krajowy ranking gmin miejsko-wiejskich obejmuje 577 JST. Gminy te 

podzielono na 6 grup, z której każda obejmuje po 100 gmin, a ostatnia grupa 77.  

Na podstawie powyższego podziału obliczono procentowy udział gmin występujących 

w poszczególnych setkach, w stosunku do całej zbiorowości gmin poszczególnych 

województw. W celu uproszczenia materiału badawczego województwa podzielono na 

trzy grupy i podobnie, jak w przypadku gmin miejskich, do pierwszej grupy zaliczono 5 

województw, w których stwierdzono największy udział gmin w dwu pierwszych 

setkach, do trzeciej grupy zaliczono 5 województw,  w których stwierdzono największy 

udział gmin w dwu ostatnich setkach, natomiast do grupy drugiej (środkowej) zaliczono 

gminy pozostałe, w których wystąpił wysoki udział gmin w dwu środkowych setkach.  

 

Tabela 4 województwa z największym udziałem procentowym gmin miejsko-wiejskich 

w pierwszej i drugiej grupie (setce). 

  
Mazowieckie Wielkopolskie Dolnośląskie Małopolskie Lubuskie

Suma 
gmin 51 90 54 39 33 
Setki      

1 19,61% 26,67% 22,22% 23,08% 24,24% 
2 23,53% 17,78% 20,37% 28,21% 27,27% 
3 11,76% 13,33% 20,37% 12,82% 15,15% 
4 11,76% 20,00% 12,96% 15,38% 6,06% 
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5 13,73% 16,67% 9,26% 10,26% 18,18% 
6 19,61% 5,56% 14,81% 10,26% 9,09% 

1 i 2 43,14% 44,44% 42,59% 51,28% 51,52% 
3 i 4 23,53% 33,33% 33,33% 28,21% 21,21% 
5 i 6 33,33% 22,23% 24,08% 20,51% 27,27% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Jak wynika z liczb tabeli 4, do województw o najwyższym poziomie rozwoju                  

i stosunkowo najmniejszym zróżnicowaniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich należą: 

lubuskie 51,52% w dwu pierwszych setkach, małopolskie 51,28%, wielkopolskie 

44,44%, mazowieckie 43,14% oraz dolnośląskie 42,59%. Na rysunku znalazły się 

zatem województwa o wysokim poziomie rozwoju (mazowieckie 32722 zł PKB per 

capita w 2003 roku, wielkopolskie 22256 i dolnośląskie 21986, odpowiednio 1,3 i 4 

miejsce w rankingu wg PKB per capita) oraz o średnim poziomie rozwoju (małopolskie 

18522 zł i lubuskie 18396 zł, 9 i 10 miejsce).6 Ostatnio wymienione województwo 

wykazało się najwyższym udziałem gmin miejsko-wiejskich w pierwszych dwóch 

setkach w rankingu krajowym. Stosunek punktacji gminy, która osiągnęła najwyższą 

ilość punktów (Świebodzin- 636,60 punktów) do tej, która osiągnęła najmniej punktów 

(Jasień-206,32 punktów), wynosi 3,1.  

Województwo wielkopolskie, które według kryterium PKB per capita, należy do 

najlepiej rozwiniętych, posiada też największą liczbę gmin miejsko-wiejskich 

(wielkopolskie –90, mazowieckie-51 i dolnośląskie –54). Tabela przedstawiająca 

procentowy udział gmin miejsko-wiejskich w poszczególnych setkach w rankingu 

krajowym województwa wielkopolskiego pokazuje, że zdecydowana większość tych 

gmin jest na relatywnie wysokim poziomie rozwoju. Potwierdza to również fakt, że 40 

gmin tego województwa znalazło się w pierwszych dwu setkach i tylko 5 w ostatniej 

setce. Gmina Swarzędz jest na drugim miejscu w rankingu krajowym (790,66), a 

stosunek ilości punktów tej gminy do ilości punktów gminy o najniższej punktacji 

wynosi 5,1 (Swarzędz 790,66/Dąbie 154,59), czyli tyle samo, ile w województwie o 

najwyższym PKB per capita (mazowieckim-Piaseczno 753,93/Myszyniec 147,33).  

O wysokim stopniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego 

może świadczyć fakt, iż omawiany region ma najwięcej gmin w pierwszej setce 

                                                 
6 E. Sobczak, J. Bielak, Rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w świetle polityki spójności Unii 
Europejskiej, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, Zeszyt 24, Warszawa 2006. 
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rankingu(26,67%,-24 gminy). Należy podkreślić, iż już w pierwszej setce występuje 

bardzo duże zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin, bowiem różnica w punktacji 

między najlepszą i najgorszą gminą wynosi aż 314,73 punktu (Swarzędz 790,66 i 

Sieraków 475,93). Zmienną, która ma decydujący wpływ na sumę punktów, jest liczba 

pracujących na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten uzyskał w najgorszym przypadku 

jedynie 201,41 pracujących na 1000 mieszkańców (Sieraków), natomiast najwyższa 

wartość 353,58 (Kleczew), co stanowiło w przypadku tej gminy aż połowę wszystkich 

uzyskanych punktów. Trzeba podkreślić, że liczba pracujących w gminach miejsko-

wiejskich rzadko przekracza poziom 300/1000 mieszkańców, natomiast liczba 

bezrobotnych w tych gminach jest zwykle znacznie większa niż 50, z wyjątkiem gmin 

położonych w sąsiedztwie Poznania lub innych centrów rozwoju. Należy też zaznaczyć, 

że tylko trzy analizowane gminy z pierwszej setki są położone w powiecie poznańskim 

(Swarzędz, Kórnik i Stęszew), co dobrze świadczy o harmonijności rozwoju, ponieważ 

wskazuje, że wysoko rozwinięte gminy miejsko-wiejskie są rozmieszczone w całym 

regionie, a nie tylko w pobliżu centrum rozwoju.   

W gminach pierwszej setki bardzo duży odsetek społeczeństwa objęty jest siecią 

wodociągową i kanalizacyjną. W zdecydowanej większości, tj. w 14 przypadkach, 

wartość ta przekracza 90%. Ponadto w takiej samej liczbie przypadków występuje 

dodatnie saldo migracji ludności, co świadczy o tym, że tereny te są oceniane przez 

mieszkańców innych gmin jako atrakcyjne. 

Uwagę zwraca stosunkowo wysoki udział gmin miejsko-wiejskich w czwartej     

i  piątej setce w rankingu krajowym, odpowiednio  20,00% i 16,67%.  

Aż 18 gmin znalazło się w czwartej setce rankingu, co jest uzasadnieniem do 

przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy tych gmin. Przede wszystkim stosunek 

liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców w omawianej grupie osiąga 

wąskie przedziały i waha się od 185,86/65,02 do 128,05/37,78 (2,85 oraz 3,39). 

Porównując poziom wskaźnika liczby pracujących, do liczby bezrobotnych gmin 

pierwszej setki z gminami czwartej setki, należy stwierdzić, że w czwartej setce jest on 

wyraźnie mniej korzystny (węższy). Jednakże tylko w dwu gminach czwartej setki: 

Raszków i Skoki stosunek pracujących do bezrobotnych jest mniejszy od jedności. Z 

kolei gminy te (Raszków i Skoki) charakteryzują się dość wysoką, jak na czwartą setkę, 

liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (71,69 i 81,88). Powodem 

niskiej punktacji gmin czwartej setki  jest relatywnie niski udział wydatków 

inwestycyjnych (zmienna 3 i 4) oraz niska liczba pracujących i wysoka bezrobotnych na 
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1000 mieszkańców, a także niski procent mieszkańców objętych usługami 

wodociągowymi, kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków. Ponadto są to gminy 

położone peryferyjnie w stosunku do głównych centrów rozwoju.  

W piątej przedostatniej setce rankingu województwo wielkopolskie ma 15 gmin. 

W gminach tej grupy wskaźnik liczby pracujących i bezrobotnych na 1000 

mieszkańców osiąga przedział, odpowiednio, 146,39-39,53 i 112,92-36,17 (3,70 i 3,12) 

oraz 5 gmin charakteryzuje mniejszy od jedności stosunek tych liczb (mniejsza liczba 

pracujących niż bezrobotnych).  

  Natomiast w ostatniej setce znalazło się tylko 5,56% gmin (5), które 

charakteryzują się niskim poziomem rozwoju, co pokazuje stosunek najwyższej 

punktacji do najniższej( Swarzędz 790,66/Dąbie 154,59). O niskim poziomie rozwoju 

zdecydowały takie zmienne, jak: liczba pracujących na 1000 mieszkańców (94,49-

49,43), liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (101,54-121,85) oraz niska liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (44,37-56,55). Stosunek pracujących 

do bezrobotnych we wszystkich pięciu gminach jest mniejszy od jedności.  

Reasumując należy podkreślić, że poziom rozwoju gmin miejsko-wiejskich w 

województwie wielkopolskim jest mocno zróżnicowany, o czym świadczy duży udział 

tych gmin w dwu ostatnich setkach (20 gmin;  22,23%). Skłania to do postawienia 

pytania, czy tworzenie gmin miejsko-wiejskich na dużą skalę, także w przypadkach 

słabo rozwiniętych miast, jest korzystne z punktu widzenia celów rozwojowych obu 

obszarów (miejskich i wiejskich). Niski poziom rozwoju gmin miejsko-wiejskich, które 

znalazły się w dwu ostatnich setkach (poniżej 270 punktów), uzasadnia sformułowanie 

takiego pytania. Jednakże odpowiedź może być pełniejsza i bardziej uzasadniona po 

przeprowadzeniu analizy zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich.    

 

Tabela 5 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich 

w trzeciej i czwartej grupie (setce). 

 
Śląskie Zachodniopomorskie Opolskie Łódzkie Pomorskie Podlaskie

suma 
gmin 22 51 31 24 17 24 
Setki       
1 i 2 40,91% 31,37% 41,94% 33,33% 23,53% 20,83% 
3 i 4 50,00% 31,37% 35,48% 41,67% 58,82% 41,67% 
5 i 6 9,09% 37,24% 22,58% 25,00% 17,65% 37,50% 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

W grupie przedstawionej w tabeli 5 znalazły się województwa charakteryzujące 

się średnim poziomem rozwoju gmin miejsko-wiejskich (trzecia i czwarta setka). W 

tych też województwach widoczna jest duża koncentracja gmin w środkowych setkach 

(w woj. śląskim w trzeciej i drugiej setce, a w woj. pomorskim w czwartej setce-ponad 

40%). Stosunek najwyższej punktacji do najniższej jest relatywnie wąski: woj. śąskie 

3,23 (Czechowice-Dziedzice 633,74/Ogrodzieniec 196,02), a woj. pomorskie 2,55 

(Bytów 565,91/Debrzno 221,42).  Szczególnie wąski stosunek wystąpił w woj. 

pomorskim, co zostało spowodowane brakiem gmin w ostatniej setce. Można 

powiedzieć, że dobrze to świadczy o podejściu samorządów do zarządzania rozwojem 

JST i do realizacji celów strategicznych-długoterminowych, co w rezultacie stymuluje 

rozwój i zapobiega marginalizacji gmin. Wprawdzie byłoby lepiej, gdyby koncentracja 

gmin miejsko-wiejskich wystąpiła w pierwszej i drugiej setce, to jednak brak gmin w 

szóstej setce (ostatniej) w woj. pomorskim i opolskim oraz relatywnie niewielki odsetek 

gmin w dwu ostatnich setkach (5-6) w województwie śląskim świadczy o niewielkiej 

skali zagrożenia marginalizacją rozwojową analizowanych JST w tych województwach.  

Najmniej korzystne rozmieszczenie gmin miejsko-wiejskich   w poszczególnych 

setkach jest w woj. zachodniopomorskim i podlaskim,    w których to wystąpił ponad 

30% udział gmin w dwu ostatnich setkach. W tych województwach zarządzanie 

rozwojem obszarów miejskich i wiejskich razem okazuje się na tyle trudne, że staje się 

mało skuteczne, ponieważ gminy, które znalazły się w ostatnich setkach, można 

zakwalifikować do podlegających marginalizacji rozwojowej.      

 

Tabela 6. Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-

wiejskich w piątej i szóstej grupie (setce). 

 
Kujawsko-
pomorskie 

Podkarpackie Lubelskie Warmińsko-
mazurskie 

Świętokrzyskie

liczba 
gmin 35 29 21 33 24 
Setki      
1 i 2 11,43% 10,35% 19,05% 12,13% 33,33% 
3 i 4 34,29% 51,72% 28,57% 42,42% 29,17% 
5 i 6 54,28% 37,93% 52,38% 45,45% 37,50% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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W grupie województw z największym procentowym udziałem gmin miejsko-

wiejskich w piątej i szóstej setce znalazły się województwa słabo rozwinięte. Wszystkie 

te województwa, za wyjątkiem Świętokrzyskiego, posiadają mały odsetek gmin w 

pierwszych setkach,  mieszczący się w przedziale 10,34-19,05%.  

Reasumując analizę zróżnicowania rozwoju gmin miejsko-wiejskich w 

poszczególnych województwach, możemy stwierdzić, że województwo wielkopolskie 

na tle pozostałych województw wypada korzystnie. Znalazło się ono w grupie 

województw, które mają największy procentowy udział gmin miejsko-wiejskich w 

pierwszej i drugiej setce (44,44%). Należy podkreślić, że jest to województwo, które 

posiada największą liczbę tych gmin (90). Warto też podkreślić, że 26,67% gmin 

znalazło się w pierwszej setce, z czego 10 jest w pierwszej dwudziestce rankingu 

krajowego.  

Województwo wielkopolskie posiada bardzo dużą grupę dobrze rozwiniętych gmin 

miejsko-wiejskich i stosunkowo niski odsetek  gmin, które znalazły się w piątej i szóstej 

setce. Jednakże jeśli problem ująć w liczbach bezwzględnych, to wielkopolskie 

charakteryzuje się największą, wśród wszystkich województw, liczbą gmin miejsko-

wiejskich w dwu ostatnich setkach i liczba ta wynosi 20 (zachodnio-pomorskie i 

kujawsko-pomorskie po 19 i mazowieckie 17). Na tej podstawie nasuwa się wniosek, że 

samorządy gmin miejsko-wiejskich mają problemy z zarządzaniem rozwojem 

obszarami miejskimi i wiejskimi w ramach jednej gminy. Zarządzanie JST jest bardzo 

złożone, m. in. ze względu na dynamiczne środowisko i jego oczekiwania, natomiast 

zarządzanie rozwojem obszarów miejskich i wiejskich jest złożone m. in. ze względu na 

odmienność celów.7 W takich przypadkach dominują zwykle cele miasta, którego 

rozwój jest potrzebny także przyległym obszarom wiejskim (miejsca pracy, rynek 

zbytu). Nie występuje w takich przypadkach element konkurencji pomiędzy tymi 

dwoma obszarami, który ma zwykle duże znaczenie w rozwoju gmin wiejskich, 

korzystających z rozlewania się rozwoju miast, pełniących rolę lokalnych centrów 

rozwoju. Takie łączenie nie odbywa się ze szkodą dla obszarów o mniejszym potencjale 

rozwojowym tylko wówczas, gdy miasto rozwija się dynamicznie i harmonijnie, a 

obszary wiejskie są do tego niezbędne, ze względu na tereny budowlane oraz potrzebną 

siłę roboczą. W takiej sytuacji obszary wiejskie, należące do gminy miejsko-wiejskiej, 

w sposób komplementarny korzystają z rozlewania się rozwoju (dyfuzji), jednakże 

                                                 
7European Spatial Observation Network (2002) Urban-rural relations in Eurpe, first interim report, 
http://www.espon.eu/online/documentation/projects/thematic/266/.ir-1.1.2.pdf     
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odbywa się to bez ich aktywnego udziału, bez własnej strategii rozwoju, która 

uwzględnia specyfikę obszaru.8             

 

5. Analiza poziomu rozwoju gmin wiejskich   

 

 Rozwój obszarów wiejskich ma znaczenie szczególne, ponieważ gminy wiejskie 

liczbowo i obszarowo zdecydowanie dominują w relacji do innych gmin. W tych 

gminach zamieszkuje znacząca część społeczeństwa (około 40%), a ponadto nadmierne 

wyludnianie tych obszarów prowadzi do marginalizacji. Problem ich 

harmonijnego/zrównoważonego rozwoju ma więc znaczenie zasadnicze, tym bardziej, 

że zależy on od potencjału rozwojowego regionalnych i lokalnych centrów rozwoju 

(miast).     

Krajowy ranking gmin wiejskich obejmuje 1593 JST, które podzielono na 

szesnaście setek, z której każda obejmuje po 100 gmin, a ostatnia 93.  

Na podstawie tego rankingu dokonano klasyfikacji regionów, dzieląc całą zbiorowość 

gmin na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono województwa, w których 

stwierdzono najwyższy procentowy udział gmin w pięciu pierwszych setkach. Do 

drugiej grupy zaliczono sześć województw, w których wystąpił najwyższy udział gmin 

w sześciu środkowych setkach. Do ostatniej grupy zaliczono województwa, które 

wykazały się najwyższym udziałem gmin w pięciu ostatnich setkach.  

Tabela 7 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich             

w pierwszych pięciu setkach. 

 
Wielkopo

lskie 
Śląskie Pomorskie Dolnośląskie Zachodnio- 

pomorskie 

Suma gmin 117 96 77 79 52 
Setki      

1 16,38% 14,58% 10,39% 7,59% 13,46% 
2 10,34% 16,67% 9,09% 13,92% 9,62% 
3 13,79% 12,50% 3,90% 6,33% 5,77% 
4 7,76% 12,50% 11,69% 7,59% 9,62% 
5 10,34% 10,42% 7,79% 8,86% 3,85% 
6 8,62% 5,21% 3,90% 10,13% 5,77% 
7 8,62% 5,21% 7,79% 6,33% 5,77% 
8 6,03% 5,21% 5,19% 5,06% 5,77% 
9 6,03% 3,13% 7,79% 5,06% 1,92% 

                                                 
8 K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia Ekonomiczna, 
Poznań, 2005. 
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10 1,72% 4,17% 9,09% 1,27% 3,85% 
11 4,31% 1,04% 9,09% 5,06% 7,69% 
12 3,45% 4,17% 2,60% 2,53% 7,69% 
13 0,86% 1,04% 3,90% 6,33% 5,77% 
14 0,86% 4,17% 0,00% 5,06% 5,77% 
15 0,86% 0,00% 5,19% 6,33% 3,85% 
16 0,00% 0,00% 2,60% 2,53% 3,85% 
1-5 58,62% 66,67% 42,86% 44,30% 42,31% 
6-11 35,34% 23,96% 42,86% 32,91% 30,77% 
12-16 6,03% 9,38% 14,29% 22,78% 26,92% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

W grupie pięciu najlepszych regionów, oceniając z punktu widzenia rozwoju 

gmin wiejskich, znalazły się województwa o wysokim wskaźniku PKB na mieszkańca 

(śląskie i wielkopolskie) i średnim poziomie tego wskaźnika (dolnośląskie, pomorskie i  

zachodniopomorskie).  

Analizując liczby zawarte w tabeli 7, można stwierdzić, iż wyróżniającym się 

regionem jest województwo śląskie, w którym widoczny jest systematyczny spadek 

procentowego udziału w kolejnych setkach. Jest to jedyny region, którego gminy nie 

występują w dwóch ostatnich setkach, co znacząco wpływa na relatywnie wąski 

stosunek najwyższej punktacji do najniższej w ramach zbiorowości gmin wiejskich-

7,89 (Ornontowice 1017,24/Dąbrowa Zielona 129,82). Wskazuje to, że wysoki poziom 

uprzemysłowienia tego województwa ma pozytywny wpływ na poziom rozwoju gmin 

wiejskich.  

 Drugie miejsce w piątce najlepszych województw zajmuje region wielkopolski. 

Wykazuje on podobne do regionu śląskiego rozmieszczenie procentowego udziału gmin 

w setkach. Natomiast na podkreślenie zasługuje relatywnie najniższy procentowy udział 

gmin w ostatnich pięciu setkach (6,03%). Jednakże wystąpił tu dość szeroki stosunek 

najwyższej do najniższej sumarycznej punktacji, który wynosi 13,1 (Tarnowo Podgórne 

1359,13/Chocz 103,47), w regionie śląskim ten stosunek wynosi 7,89. Świadczy to o 

zróżnicowanym poziomie rozwoju gmin wiejskich w województwie wielkopolskim, 

należy jednak podkreślić, że wynika to w dużym stopniu z bardzo wysokiej punktacji 

gminy Tarnowo Podgórne (o 342 punkty więcej niż Ornontowice).            

Trzeba podkreślić, że w Wielkopolsce znalazło się najwięcej gmin w pierwszej 

setce (19, w woj. śląskim  jest ich 14). Na uwagę zasługuje też bardzo zróżnicowany 
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poziom rozwoju (punktacji sumarycznej) w ramach pierwszej setki gmin. Różnica w 

punktacji pomiędzy gminą Tarnowo Podgórne, drugą w rankingu krajowym, która 

osiągnęła najwyższą ilość punktów w woj. wielkopolskim (1359,13), a najniżej 

punktowaną w ramach pierwszej setki gminą Zaniemyśl- powiat średzki (439,4) wynosi 

919,73 punktów. Wskazuje to także na poziom zmienności występującej w pierwszej 

setce- następne setki, są wyraźnie mniej zróżnicowane.  

Analizując sumaryczną punktację gmin pierwszej setki, należy stwierdzić, że 

wskaźnikiem, który ma decydujący wpływ na punktację, jest przede wszystkim 

wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców (735,05-141,65). Bardzo wysoką 

wartość tego wskaźnika osiągnęła  gmina Tarnowo Podgórne (735,05). Wysoki poziom 

rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanej gminy jest spowodowany bliskim jej 

położeniem w stosunku do Poznania i lokowaniem wielu firm właśnie na terenie tej 

gminy. Widoczne jest tu wyraźnie tzw. rozlewanie się rozwoju metropolii, jaką jest 

Poznań.  

Tarnowo Podgórne, mimo wysokiego poziomu rozwoju, dużą wagę przywiązuje do 

rozwoju: za wydatki inwestycyjne per capita otrzymała 211 punktów, ponadto aż 59% 

środków budżetu przeznacza na inwestycje (zmienna 3 i 4). Oznacza to, że ten duży 

wysiłek budżetu jest zdecydowanie podporządkowany rozwojowi, tworzeniu warunków 

do lokowania przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy. Skutkiem tego jest 

podkreślany bardzo wysoki wskaźnik pracujących oraz duża liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców (161,87), która świadczy o wysokim poziomie 

przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Gmina ta może być przykładem studyjnym dla 

innych gmin.9  Należy wymienić jeszcze dwie gminy wiejskie z powiatu poznańskiego, 

których wskaźniki, opisujące rozwój, mogą służyć jako dobry materiał przykładowy, a 

są to: Komorniki i Suchy Las, które osiągnęły bardzo wysoką punktację (odpowiednio: 

887 i 834). Podobnie wysokiej punktacji nie osiągnęły gminy miejskie czy miejsko-

wiejskie, które znajdują się w tym powiecie. Oznacza o tym, że ostatnio wymienione 

gminy wiejskie, wykazują otwartość na rozwój. Świadczy o tym wysoki odsetek 

budżetu na inwestycje (zmienne 3 i 4) i bardzo wysokie dodatnie saldo migracji oraz 

wysoka umiejętność zarządzania rozwojem, czego wyrazem jest duża liczba 

                                                 
9 www.tarnowopodgorne.pl/informacjepodstawoweogminie  
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pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.10 Te trzy gminy 

dowodzą, że gminy wiejskie mogą skutecznie korzystać z rozlewania się rozwoju 

metropolii, jeśli wykazują trwałą otwartość na rozwój i umiejętność zarządzania 

rozwojem i mogą też skutecznie konkurować z gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi. 

Stawia to pod znakiem zapytania zasadność schematycznego tworzenia gmin miejsko-

wiejskich, ponieważ eliminuje to czynnik konkurencyjności w rozwoju obszarów 

wiejskich i miejskich, w której to konkurencyjności są wykorzystywane specyficzne 

czynniki wewnętrzne, wynikające z odmienności obszarów.   

 Drugą tezą, która jest weryfikowana w przedstawionej analizie, jest ta, że 

wysoki poziom rozwoju gmin powiatu poznańskiego tworzy bardzo konkurencyjne 

warunki do rozwoju, w wyniku czego także Poznań może tę konkurencję uwzględniać 

w zarządzaniu rozwojem. Przy analizie gmin miejskich wspominano, że liczba 

pracujących na 1000 mieszkańców w Poznaniu poniżej 400 (395) może wynikać z 

bardzo wysokiej konkurencyjności gmin przyległych do Poznania ( w tym w 

szczególności wiejskich). Analiza gmin wiejskich pozwala pozytywnie zweryfikować tę 

tezę, ponieważ Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las charakteryzują się wysoką 

liczbą pracujących na 1000 mieszkańców, jak i liczbą podmiotów gospodarczych 

(odpowiednio: 735, 434, 313 oraz 161, 123 i 165 ).   

 W kontekście wysoko rozwiniętych gmin wiejskich położonych w obszarze 

oddziaływania Poznania należy podkreślić, że występują tam też gminy słabo 

rozwinięte, czego przykładem mogą być takie gminy, jak: Rokietnica (550 punktów) i 

Kleszczewo (332 punkty). Obie te gminy wykazują się różnym poziomem otwartości na 

rozwój, jak też różną umiejętnością zarządzania tym procesem. Gmina Rokietnica 

korzysta z poznańskiego rynku pracy (niska liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców-

35) oraz jest na etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości (dość wysoka liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców-111, Tarnowo Podgórne i Suchy Las ponad 160). Natomiast gmina 

Kleszczewo (332 punkty) także korzysta z zewnętrznych rynków pracy (41 

bezrobotnych/1000 mieszkańców), natomiast jeśli chodzi o rozwój poprzez tworzenie 

miejsc pracy i przedsiębiorczość, to gmina ta jest we wstępnej fazie tego etapu. W obu 

analizowanych gminach powiatu poznańskiego (ziemskiego) widoczna jest otwartość na 

                                                 
10  E. Kwiatkowski, Perspektywy poprawy konkurencyjności regionów w warunkach członkostwa 
w Unii Europejskiej, PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004. 
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rozwój poprzez ofertę terenów budowlanych (także pod budownictwo mieszkaniowe- 

dodatnie saldo migracji w Rokietnicy 40, w Kleszczewie 18/1000 mieszkańców). Na 

przykładzie gminy Rokietnica, a przede wszystkim Kleszczewo, możemy obserwować 

wpływ krótkotrwałej lub zmiennej otwartości na rozwój, jak też umiejętności 

zarządzania rozwojem, poprawiania konkurencyjności, a w tym  pozyskiwania 

inwestorów tworzących miejsca pracy. Gminy te pozwalają też stwierdzić, że zjawisko 

rozlewania się rozwoju nie jest czynnikiem wystarczającym do rozwoju gmin 

znajdujących się w obszarze oddziaływania. Do korzystania z tego zjawiska niezbędne 

są: trwała otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem, a w tym 

pozyskiwania/kreowania przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.11      

Rezultatem wysiłków, podejmowanych przez gminy pierwszej setki,  

nakierowanych na realizację projektów infrastrukturalnych jest wysoki odsetek 

mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną. Potwierdza to wcześniej 

podkreślone dążenia gmin do tworzenia warunków do podejmowania działalności 

gospodarczej, czego skutkiem jest stosunkowo duża liczba podmiotów gospodarczych. 

Jest to wyraźnie widoczne w gminach położonych w sąsiedztwie Poznania, szczególnie 

w tych najwyżej punktowanych (ponad 160 podmiotów/1000 mieszkańców).     

Jeśli chodzi o wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców w gminach 

wiejskich, to poważne problemy z rozwojem poprzez tworzenie miejsc pracy mają 

gminy, które znalazły się w czwartej setce, ponieważ tylko w trzech gminach 

(Blizanów, Zakrzewo, Święciechowa) przekroczyła ona wartość 100 punktów. 

Natomiast niektóre gminy (Doruchów, Strzałkowo, Miasteczko Krajeńskie, Wilczyn) 

zanotowały wyższą liczbę bezrobotnych niż pracujących na 1000 mieszkańców 

(stosunek pracujących do bezrobotnych wynosi odpowiednio 0,97, 0,90, 0,94, 0,33).  

Natomiast poziom wskaźnika ludności objętej dostępem do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej jest zbliżony do gmin, które znalazły się w pierwszej setce (77,21%-

96,%).  

W ostatnich pięciu setkach rankingu krajowego (poniżej 169 punktów) 

województwo wielkopolskie miało 7 gmin, przy czym w ostatniej 16 setce (poniżej 90 

punktów) nie wystąpiła  żadna gmina. W dwunastej setce znalazły się cztery 

gminy(Gizałki, Lipka, Dominowo, Szczytniki). Gminy tej grupy charakteryzuje wysoki 
                                                 
11  J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin, a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.  
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wskaźnik liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców (65,80-119,41), przy niewielkiej 

liczbie pracujących na 1000 mieszkańców (57,31-79,68) oraz niska liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców (58,09-39,20). Ponadto występuje w nich ujemne 

jest saldo migracji mimo wysokiego odsetka mieszkańców objętych siecią 

wodociągową (88,76-75,96%). 

Pozostałe trzy gminy (Mycielin, Kramsk i Chocz), które znalazły się w trzech 

kolejnych setkach (13, 14 i 15), charakteryzuje wysoka wartość liczby bezrobotnych na 

1000 mieszkańców (126,15-77,20), przy niewielkiej liczbie pracujących na 1000 

mieszkańców (50,92-41,62) oraz  zerowe punktacje za dostęp mieszkańców do 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a także za odsetek liczby absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Mimo niekorzystnych przedstawionych 

wskaźników obszary te  charakteryzuje dodatnie saldo migracji ludności, co oznacza, że 

mobilna ludność pozytywnie ocenia strategię  rozwoju tych gmin.  

 Zdecydowanie większy problem mogą stanowić gminy sześciu środkowych 

setek, które to w Wielkopolsce są relatywnie liczne, a łącznie z gminami ostatniej piątki 

setek ich liczba wynosi 48 (ponad 41% gmin). Problem może wynikać z tego, że 

województwo wielkopolskie charakteryzuje się relatywnie wysokim nasyceniem 

podstawowej infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie 

ścieków). W związku z powyższym o niskiej punktacji (poziomie rozwoju) decydują 

takie zmienne, jak: liczba pracujących i liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców. O 

stosunku tych dwu liczb w trzech pierwszych gminach trzeciej piątki setek (Olszówka- 

264 punktów, Koło- 263 i Złotów-260), decydowały liczby pracujących i bezrobotnych 

na 1000 mieszkańców, które to w wymienionych gminach  wynoszą, odpowiednio 0,44, 

0,38 i 1,04.  Mniejszy od jedności stosunek tych liczb występuje w 40 gminach w 

grupie 48 (w środkowych sześciu setkach i ostatnich pięciu setkach), co stanowi 83% 

omawianej zbiorowości. Wśród trzech wymienionych powyżej gmin aż dwie są 

położone w bezpośrednim sąsiedztwie miast powiatowych i tylko gmina Złotów 

charakteryzuje się nieznacznie wyższą liczbą pracujących niż bezrobotnych   (stosunek 

1,04). Gminy drugiej i trzeciej grupy (drugich sześciu setek i trzecich pięciu setek) 

charakteryzują się też niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości, czego wyrazem jest to, 

że w 23 gminach (48%) liczba podmiotów gospodarczych jest mniejsza niż 50, a we 

wszystkich 48 gminach liczba ta jest mniejsza od 100 (Tarnowo Podgórne 161).  
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 Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że wszystkie gminy 

wiejskie, które charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem liczby pracujących 

do bezrobotnych na 1000 mieszkańców, powinno się zaliczać do gmin zagrożonych 

marginalizacją. Należy do tego dodać, że liczba podmiotów gospodarczych poniżej 

50/1000 mieszkańców pokazuje, że to zagrożenie jest wysokie. Im ta liczba jest bliżej 

100, tym poziom zagrożenia mniejszy.  

Poziom zagrożenia marginalizacją zależy też od podejmowanych przez gminy działań 

(otwartości na rozwój), co pokazuje procentowy udział wydatków inwestycyjnych 

(zmienna 3 i 4) w budżecie. Trzeba stwierdzić, że 15 gmin z 48 (31%) w 2004 roku 

przeznaczyło ponad 30% środków budżetowych na projekty inwestycyjne, co pozwala 

stwierdzić, że te gminy podejmują działania przeciwdziałające marginalizacji. 

Natomiast 9 gmin (19%) wydatki te utrzymywało na poziomie poniżej 10%, a pozostałe 

50% gmin przeznaczało mniej niż 30% i więcej niż 10%. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że 9 gmin nie podejmuje działań (projektów) przeciwdziałających 

marginalizacji, natomiast 24 gminy (50%) podejmują działania mało zdecydowane, 

które mogą utrzymywać te gminy w stanie stabilizującym niski poziom rozwoju.      

 

Tabela 8 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 6-11 

grupie (setce). 

 
Podkarła- 

ckie 
Małopolskie Kujawsko-

pomorskie
Łódzkie Podlaskie Opolskie 

liczba 
gmin 

114 126 92 135 80 37 

Setki       
1 5,26% 1,59% 6,52% 3,70% 3,75% 5,41% 
2 10,53% 7,14% 0,00% 5,19% 8,75% 8,11% 
3 7,02% 4,76% 3,26% 8,89% 7,50% 13,51% 
4 3,51% 5,56% 6,52% 8,15% 7,50% 0,00% 
5 4,39% 7,94% 2,17% 8,89% 3,75% 10,81% 
6 8,77% 7,94% 9,78% 11,85% 3,75% 5,41% 
7 7,02% 3,17% 6,52% 5,19% 6,25% 5,41% 
8 4,39% 6,35% 9,78% 8,15% 10,00% 13,51% 
9 3,51% 7,14% 5,43% 7,41% 8,75% 10,81% 
10 3,51% 11,90% 7,61% 7,41% 8,75% 8,11% 
11 5,26% 5,56% 6,52% 5,93% 8,75% 5,41% 
12 9,65% 4,76% 8,70% 3,70% 3,75% 2,70% 
13 5,26% 4,76% 7,61% 6,67% 6,25% 0,00% 
14 3,51% 5,56% 7,61% 3,70% 5,00% 8,11% 
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15 11,40% 5,56% 7,61% 4,44% 3,75% 0,00% 
16 7,02% 10,32% 4,35% 0,74% 3,75% 2,70% 
1-5 30,70% 26,98% 18,48% 34,81% 31,25% 37,84% 
6-11 32,46% 42,07% 45,65% 45,93% 46,25% 48,65% 
12-16 36,84% 30,95% 35,87% 19,26% 22,50% 13,51% 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Na rysunku 8 przedstawione są regiony: opolski 48, 65, % podlaski 46,25%, 

łódzki 45,93 %,  kujawsko-pomorski 45,65 %,  małopolski 42,06 % oraz podkarpacki 

32,46 %.  

Wszystkie przedstawione na tym rysunku województwa charakteryzują się 

niskim lub bardzo niskim udziałem gmin w pierwszej setce(od 2% do ok. 6%) oraz 

cztery z nich charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem gmin w ostatniej setce (od 

ok. 1% do 4%). Można zatem powiedzieć, że województwa przedstawione na rys. 8 

zawierają gminy dobrze, a przede wszystkim średnio rozwinięte, ale także bardzo słabo 

rozwinięte.  

Tabela 9 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich             

w ostatnich pięciu setkach. 

 
Mazowieckie Lubelskie Świętokrzyskie Warmińsko-

mazurskie 
Lubuskie 

suma 
gmin 

232 178 72 67 35 

Setki      
1 4,74% 2,25% 2,78% 4,48% 5,71% 
2 2,59% 0,56% 0,00% 2,99% 2,86% 
3 3,02% 2,81% 5,56% 2,99% 8,57% 
4 3,88% 4,49% 4,17% 5,97% 2,86% 
5 4,31% 5,62% 5,56% 1,49% 5,71% 
6 4,31% 2,25% 4,17% 2,99% 5,71% 
7 6,03% 10,11% 4,17% 1,49% 8,57% 
8 7,76% 4,49% 2,78% 2,99% 2,86% 
9 6,47% 8,99% 6,94% 2,99% 5,71% 
10 6,90% 6,18% 6,94% 5,97% 5,71% 
11 3,02% 11,24% 6,94% 13,43% 5,71% 
12 8,62% 8,43% 12,50% 5,97% 5,71% 
13 8,62% 12,36% 8,33% 4,48% 8,57% 
14 12,07% 3,37% 15,28% 11,94% 5,71% 
15 9,48% 9,55% 6,94% 7,46% 8,57% 
16 8,19% 7,30% 6,94% 22,39% 11,43% 
1-5 18,53% 15,73% 18,06% 17,91% 25,71% 
6-11 34,48% 43,26% 31,94% 29,85% 34,29% 
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12-16 46,98% 41,01% 50,00% 52,24% 40,00% 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Z tabeli 9 wynika, że w ostatniej grupie znalazły się województwa o niskim lub 

bardzo niskim poziomie rozwoju (lubuskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, 

lubelskie ) oraz najwyżej rozwinięte pod  względem PKB per capita, mazowieckie. 

Na podkreślenie zasługuje województwo warmińsko-mazurskie, które ma blisko 

22,39% gmin wiejskich w ostatniej setce. W gronie tym, obok województwa najlepiej 

rozwiniętego-mierzonego poziomem wartości PKB per capita tj. mazowieckiego, 

znajdują się województwa średnio (Lubuskie 18396-10 miejsce) oraz słabo rozwinięte 

(warmińsko-mazurskie 16504 zł, lubelskie 15019 zł oraz świętokrzyskie 16911, 

odpowiednio 13,16 i 12 miejsce). Należy podkreślić, że to właśnie w tych 

województwach znalazła się najliczniejsza grupa gmin wiejskich zagrożonych 

marginalizacją. Można przyjąć, że szczególnie mocno dotyczy to gmin, które znajdują 

się w  ostatnich setkach. Szczególnie ostatnia setka gmin charakteryzuje się bardzo 

niską punktacją (poniżej 90 punktów), w dodatku w tej grupie znajdują się cztery 

gminy, które charakteryzują się ujemną punktacją (Górowo Iławeckie minus 31,8-woj. 

warmińsko-mazurskie; Chlewiska minus 14,49-mazowieckie; Brzyska minus 14,36-

podkarpackie; Lidzbark Warmiński minus 9,84-warmińsko-mazurskie).         

Podsumowując rozwój gmin wiejskich w poszczególnych województwach, 

można stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw, 

wypada bardzo korzystnie. Znalazło się ono w grupie województw, które miały 

największy procentowy udział gmin wiejskich w pierwszych pięciu setkach -58,62%.  

Gminy wiejskie w porównaniu do gmin miejskich i miejsko-wiejskich 

prezentują relatywnie duże zróżnicowanie poziomu rozwoju. W tym kontekście warto 

przedstawić różnicę w punktacji pomiędzy najwyżej punktowaną (rozwiniętą) gminą, 

jaką jest Tarnowo Podgórne (1359 punktów) oraz ostatnią gminą w pierwszej setce 

gmin w rankingu- Budzyń, która to różnica wynosi 927 punktów. Zróżnicowanie 

rozwoju w następnych setkach jest relatywnie niewielkie. Natomiast trzeba podkreślić, 

że bardzo duże zróżnicowanie gmin w pierwszej setce wynika głównie z bardzo 

wysokiego poziomie rozwoju gmin położonych w powiecie poznańskim (Tarnowo 

Podgórne, Komorniki i Suchy Las).   
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6. Analiza rozwoju powiatów województwa wielkopolskiego. 

 

Województwo wielkopolskie składa się z 35 powiatów, w tym 31 to powiaty  

ziemskie, a 4 to powiaty grodzkie. Poniższy rysunek (rys.10) prezentuje powiaty 

grodzkie w regionie wielkopolskim. Należą do nich: Poznań, Leszno, Kalisz i Konin, 

które to gminy miejskie posiadają status powiatów grodzkich albo ze względu na liczbę 

ludności (wielkość) lub też ze względu na to, że miasta te były stolicami województw 

przy poprzednim podziale administracyjnym. Przedstawiono je oddzielnie, ponieważ 

prowadzenie analizy porównawczej łącznie z powiatami ziemskimi mogłoby być 

obciążone małą porównywalnością.    
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Rysunek 10. Ranking powiatów grodzkich województwa wielkopolskiego. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Z przedstawionego rysunku 10 wynika, że dwa powiaty grodzkie wykazują się 

zdecydowanie wyższym poziomem rozwoju i są to miasta Poznań i Leszno. Różnica 

pomiędzy nimi jest dość duża i wynosi 137,22. W porównaniu z pozostałymi dwoma 

powiatami grodzkimi, te dwa powiaty grodzkie (Poznań i Leszno) można traktować 

jako jedną podgrupę powiatów, które jednocześnie mogą być punktem odniesienia dla 

innych miast. Poznań należy do najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju i jest 

bardzo atrakcyjnym terenem inwestycyjnym,  o czym świadczy ocena „A” wystawiona 

przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.  

Głównymi czynnikami decydującymi o wysokiej punktowej ocenie Poznania są: 

wysoki wskaźnik pracujących na 1000 mieszkańców (395,36) przy niskim wskaźniku 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców (37,74) i duża liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców (154,27). Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć 

infrastruktury komunalnej, o czym świadczy procent społeczeństwa objętego usługami 

komunalnymi (wodociągi 95,39%, kanalizacja 89,48% i oczyszczalnie ścieków 

93,46%). O podejmowaniu działań rozwojowych świadczy również najwyższy wśród 

 22



powiatów grodzkich procent wydatków budżetu na inwestycje (zmienne 3 i 4), który 

wynosi 36%.  Miasto posiada ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej osób 

opuszcza miasto niż napływa do niego. Wynika to z tego, że zamożna ludność jako 

miejsce zamieszkania wybiera okoliczne miejscowości przyległe do Poznania.  

Słabym punktem w rozwoju regionu- z punktu widzenia wymogu harmonijności 

rozwoju- może być zdecydowana dominacja Poznania jako centrum rozwoju, co 

wskazuje na potencjalne trudności z utrzymaniem harmonijnego przestrzennie rozwoju 

w ramach całego województwa. Może to przyczyniać się do zróżnicowania rozwoju 

subregionów, dla których centrami rozwoju powinny być, m.in. byłe miasta 

wojewódzkie.                         

Drugim powiatem grodzkim o wysokim poziomie rozwoju (809,59 punktów) 

jest Leszno, które jednakże przeznacza o 9% mniej wydatków na inwestycje (zmienna 3 

i 4-27%) niż jest to w Poznaniu. Zdecydowanie słabym punktem Leszna jest liczba 

pracujących na 1000 mieszkańców, który to wskaźnik jest o ponad 100 niższy niż w 

Poznaniu. Ponadto wyższy jest o około 25 osób wskaźnik bezrobotnych i niższa liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (odpowiednio w Lesznie 62 i 134, a 

w Poznaniu 37 i 154). Leszno nie odbiega od Poznania nasyceniem infrastruktury 

technicznej, dlatego m. in. jest ono dobrze oceniane przez mobilną ludność, bowiem 

jako jedyne, wśród powiatów grodzkich, posiada dodatnie saldo migracji.  

 Pozostałe dwa powiaty grodzie (Kalisz i Konin) charakteryzują się wyraźnie 

niższym poziomem rozwoju niż dwa wcześniej omówione powiaty grodzkie. Punktacja 

za poziom rozwoju w obu tych miastach wynosi odpowiednio 710,53 i 673,15. Główne 

przyczyny niższej sumarycznej punktacji są te same, które podkreślano przy analizie 

Leszna. Miasta te przeznaczają mniejszy odsetek wydatków na inwestycje 

rozwojowe(Kalisz 26%, Konin 15%), charakteryzują się wyższą liczbą bezrobotnych i 

mniejszą liczbą podmiotów gospodarczych niż Poznań i Leszno. Szczególnie podkreślić 

trzeba liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, która wynosi w Kaliszu 

108,11 i w Koninie 98,10 (Poznań i Leszno odpowiednio 154,27 i 134,12).  

Podkreślany często problem otwartości na rozwój, który w uproszczeniu wyraża się 

odsetkiem wydatków budżetowych na inwestycje rozwojowe (zmienna 3 i 4), także  

umiejętność zarządzania rozwojem, która wyraża się liczbą pracujących i bezrobotnych 

oraz liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, stanowią podstawowe 

destymulanty rozwoju trzech powiatów grodzkich w regionie poznańskim(nie dotyczy 
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to tylko Poznania). W największym stopniu dotyczą one Kalisza i Konina, w których to 

poza niskim zaangażowaniem wydatków w projekty rozwojowe, realizujące 

długoterminowe cele (szczególnie w Koninie-15%), należy podkreślić niską liczbę 

podmiotów gospodarczych. Natomiast kreowanie przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie 

inwestorów jest procesem szczególnie długoterminowym i nawet krótkotrwałe 

załamanie tego procesu może niszczyć dorobek wielu lat.     

Nierównomierny rozwój kluczowych miast regionu, a w szczególności słaba 

pozycja dwóch ostatnich miast w istotny sposób może wpływać na otaczające je gminy 

i powiaty. Można przypuszczać, iż w sytuacji gdyby powiaty grodzkie rozwijały się 

lepiej, wówczas mogłyby stymulować sąsiadujące powiaty (gminy) do rozwoju. 

Problem ten będziemy obserwować przy analizie poziomu rozwoju powiatów 

ziemskich.  

 

Rys. 11 Ranking powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego. 

Ranking powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Przed analizą powiatów, jako zbioru gmin wchodzących w skład powiatu, 

postawiono specyficzny cel badawczy, którego nie można było osiągnąć przy analizie 

poziomu rozwoju gmin. Tym celem jest analiza przestrzennej zmienności poziomu 

rozwoju gmin, poziomu uśrednionego w ramach powiatów ziemskich. 
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Założono bowiem, że poszczególne gminy- w szczególności wiejskie, ale także  

miejskie- swój rozwój uzależniają od czynników zewnętrznych, takich m.in. jak 

stymulujące działanie lokalnych centrów rozwoju. Rolę tych centrów rozwoju w 

naturalny sposób powinny pełnić miasta powiatowe oraz inne, które są na tyle 

rozwinięte, że mogą podzielić się rozwojem i pociągnąć za sobą gminy słabiej 

rozwinięte (backwash effects, spill over effects). Powstaje zatem pytanie, czy miasta 

powiatowe pełnią stymulującą  rolę i czy sygnały rozwojowe są na tyle mocne, że 

przyczyniają się do rozwoju? Tak sformułowane pytanie może być traktowane jako 

hipoteza badawcza, która poddana będzie weryfikacji podczas analizy.  

Dążąc do uproszczenia analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju, 

powiaty podzielono na grupy, po pięć powiatów w grupie, a w ostatniej grupie wystąpił 

jeden powiat. 

W grupie pierwszych pięciu powiatów ziemskich na szczególną uwagę zasługuję 

powiat poznański, którego sumaryczna punktacja wynosi 638,15. Punktacja pozostałych 

powiatów tej grupy zawiera się w przedziale 553,21-517,90. Nasuwa się zatem 

stwierdzenie, że tak wysoki poziom rozwoju jest efektem rozwoju Poznania, z czego 

korzysta też powiat szamotulski, położony w obszarze jego oddziaływania. 

Powiaty pierwszej grupy posiadają dobrze rozwinięty rynek pracy, o czym świadczy  

liczba pracujących na 1000 mieszkańców (204,77-248,12), a także charakteryzują się 

wysokim odsetkiem wydatków inwestycyjnych w budżecie (14,20-22,62%). 

Należy podkreślić, że pierwsza piątka powiatów jest najbardziej zróżnicowana pod 

względem poziomu rozwoju (różnica między pierwszym i piątym powiatem wynosi 

120,25 punktów). W następnych piątkach to zróżnicowane nie jest tak wyraźne. Można 

też stwierdzić, ze powiat chodzieski, który jest najsłabiej rozwinięty w piątce najlepiej 

rozwiniętych powiatów ziemskich, jest oddalony od Poznania. Pozwala to na  

stwierdzenie, że stymulująca rola dużego centrum rozwoju może być zastąpiona przez 

lokalne centrum, jakim jest siedziba powiatu. Stosunkowo słabszy, w porównaniu do 

Poznania, potencjał rozwojowy Chodzieży sprawia, że poziom rozwoju gmin powiatu 

jest wyraźnie niższy niż powiatu poznańskiego, czy innych przyległych do Poznania. 

Tezę tę potwierdzają dwa inne powiaty(pilski i kępiński), które są jeszcze bardziej 

oddalone od Poznania, a charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju niż 

chodzieski. Oznacza to, że dobrze zastosowane czynniki wewnętrzne, takie jak trwała 

otwartość na rozwój oraz umiejętność pobudzania przedsiębiorczości (kapitał ludzki i 
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społeczny) i pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy, może stymulować 

harmonijny rozwój gmin położonych peryferyjnie w stosunku do głównego centrum 

rozwoju. Gminy powiatu poznańskiego były dość szczegółowo analizowane w 

pierwszej części opracowania (przy analizie gmin o różnym poziomie rozwoju), dlatego 

w tej części główna uwaga będzie zwrócona na te powiaty z pierwszej piątki, które są 

położone wyraźnie peryferyjnie w stosunku do Poznania. Celem takiego podejścia jest 

weryfikacja tezy, czy miasta powiatowe, w tym powiaty grodzkie, przyczyniają się do 

rozwoju przyległych gmin. Przy analizie powiatów grodzkich podkreślano, że słabym 

punktem rozwoju regionu może być dominacja Poznania i jego wpływu na rozwój gmin 

położonych w obszarze jego oddziaływania. Z punktu widzenia przestrzennie 

harmonijnego rozwoju regionu ważne jest, aby wykształcały się subregionalne centra 

rozwoju. Analizując powiaty pierwszej piątki, można wstępnie stwierdzić, że takie 

centra występują i są to: przede wszystkim Poznań, ale także Kępno, Chodzież i Piła.  

Rozpoczynając analizę od najbardziej peryferyjnie położonego powiatu w stosunku do 

Poznania, to jest kępińskiego, uwagę zwracają dwie gminy, które są jednocześnie 

relatywnie wysoko punktowane, tj. Baranów i Bralin (odpowiednio 669 i 479). Warto 

tez podkreślić, że Baranów charakteryzuje się wyższą punktacją niż Kępno- o 30 

punktów. Gmina Baranów posiada cechy typowe dla trzeciego etapu rozwoju, tzn. 

pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy, czego indykatorem jest bardzo 

wysoka liczba pracujących i niska bezrobotnych (odpowiednio- 400 i 32/1000 

mieszkańców). Jak na tak dobrze rozwiniętą gminę, relatywnie niska jest liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (71,Tarnowo Podgórne 161), czego 

nie usprawiedliwia bliskie położenie w stosunku do Kępna. Takie usprawiedliwienie 

mogłoby być zasadne w przypadku niskiej liczby pracujących, wówczas znaczyłoby to, 

że gmina nastawia się na rozwój przez korzystanie z rynku pracy Kępna i nie przykłada 

wagi do  przedsiębiorczości. Na pozytywną ocenę natomiast zasługuje dość duża 

otwartość samorządów na rozwój, czego wyrazem jest wysoki odsetek budżetu 

przeznaczonego na inwestycje rozwojowe (zmienna 3 i 4- 34%, Tarnowo Podgórne 

58%).  

Drugim przykładem gminy wiejskiej powiatu kępińskiego, która ilustruje proces 

rozwoju, jest Bralin (479 punktów). Charakteryzuje się ona wysoką otwartością na 

rozwój (40% wydatków inwestycyjnych-zmienna 3 i 4) oraz relatywnie niską liczbą 

pracujących i niską liczbą bezrobotnych –odpowiednio 165 i 42/1000 mieszkańców. 
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Liczba pracujących jest niska w porównaniu do tego wskaźnika w Baranowie, jednakże 

pokazuje to, że gmina Bralin znajduje się w początkowym etapie rozwoju poprzez 

tworzenie miejsc pracy (w gminach, w których ten etap nie jest jeszcze osiągnięty, 

występuje liczba pracujących na poziomie niższym niż 100/1000 mieszkańców). W 

rozwoju tej gminy istotną rolę odgrywają też dwa inne etapy, które zwykle poprzedzają 

ten najważniejszy z punktu widzenia rozwoju harmonijnego(etap tworzenia miejsc 

pracy), a mianowicie, penetrowanie rynków pracy w sąsiednich gminach oraz 

oferowanie terenów budowlanych na konkurencyjnych warunkach. Potwierdzeniem 

tego są:  niska liczba bezrobotnych i dodatnie saldo migracji- odpowiednio 42 i 7/1000 

mieszkańców.  

Reasumując można stwierdzić, że gminy Baranów i Bralin, położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie Kępna,  potwierdzają tezę o wpływie lokalnych centrów 

rozwoju (rozlewania się rozwoju) na rozwój gmin znajdujących się w obszarze 

oddziaływania. Wymienione gminy pokazują też różnice w otwartości na rozwój, które 

polegają m. in. na tym, że gmina Baranów otwartością wykazała się wcześniej. Dzięki 

temu w 2004 roku gmina ta charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem rozwoju 

niż Bralin (różnica na korzyść Baranowa niemal 200 punktów, a przede wszystkim 

znacznie wyższą liczbą pracujących niż w gminie Bralin, odpowiednio 400 i 165). 

Tworzące się konkurencyjne środowisko w powiecie stymulowało samorząd gminy 

Bralin do otwartości na rozwój, czego dowodem jest najwyższy w powiecie odsetek 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu-40% (zmienna 3 i 4).  

 Interesującym przypadkiem jest gmina wiejska Łęka Opatowska, która jest 

oddalona od Kępna i jednocześnie charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju (538 

punktów, trzecia punktacja w powiecie po gminie Baranów- wiejska i Kępno- miejsko-

wiejska, odpowiednio 669 i 639). Przy czym trzeba podkreślić, że relatywnie niższa 

punktacja Łęki Opatowskiej wynika z zerowego odsetka ludności objętej usługami 

kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków (91% usługami wodociągowymi). Natomiast 

wystąpiła tu, podobnie jak w Baranowie, wysoka liczba pracujących i bardzo niska 

liczba bezrobotnych –odpowiednio 318 i 42/1000 mieszkańców. Nieco większa 

odległość tej gminy od Kępna, niż w przypadku Baranowa, wskazuje, że większą rolę 

odgrywa tu otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem (pozyskiwania 

inwestorów tworzących miejsca pracy). Można nawet wstępnie stwierdzić, że przy 

wysokim poziomie konkurencyjności gmin, jaka występuje w pierwszej piątce 
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powiatów, rola centrów rozwoju jest mniejsza niż jest to w obszarach o niższym 

poziomie rozwoju i konkurencyjności. Przykładem regionów, w których występuje 

niski poziom rozwoju i konkurencyjności gmin wiejskich, są regiony wschodnie, w 

których to znaczenie miast jako centrów rozwoju i rozlewania się rozwoju jest 

zdecydowanie większe niż w regionie wielkopolskim. Pozwala to także weryfikować 

wcześniej przyjęte stwierdzenie, które sugerowało, że dominująca pozycja 

konkurencyjna Poznania, jako regionalnego centrum rozwoju, może pogłębiać 

dysproporcje poziomu rozwoju regionu. Analiza powiatu kępińskiego wskazuje, że 

takie zagrożenie nie występuje. 

 Zbliżone wnioski można budować na podstawie analizy powiatu pilskiego, 

położonego po przeciwnej stronie regionu w stosunku do powiatu kępińskiego. Dwie 

najwyżej punktowane gminy wiejskie tj. Kaczory i Białośliwie (odpowiednio 548 i 443 

punkty) oraz gmina miejsko-wiejska Ujście (430 punktów)  tworzą podobną sytuację, 

która wystąpiła w powiecie kępińskim. Dwie z tych gmin są położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie Piły oraz jedna poza zasięgiem oddziaływania tego miasta (Białośliwie). 

Powiat ten posiada jednakże 6 gmin, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju 

poprzez tworzenie miejsc pracy oraz  trzy z nich charakteryzuje się mniejszym od 

jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

(Łobieźnica, Miasteczko Krajeńskie i Szydłowo, odpowiednio 0,93; 0,95 i 0,79). 

 Analiza pierwszej piątki powiatów pozwala zidentyfikować kilka ważnych dla 

rozwoju harmonijnego problemów, do których trzeba zaliczyć to, że przy wysokim 

poziomie rozwoju i konkurencyjności gmin, jakie występują w województwie 

wielkopolskim, znaczenie oddziaływania centrów rozwoju wykazuje malejące 

znaczenie. Wskazują na to powiaty: kępiński, pilski i chodzieski, które osiągnęły 

wysoki poziom rozwoju, mimo peryferyjnego położenia w stosunku do Poznania. 

Natomiast rozwój poszczególnych gmin okazał się być bardziej stymulowany przez 

wysoki poziom konkurencyjności rozwojowej JST niż przez rozlewanie się rozwoju 

miast powiatowych. Dotyczy to w zdecydowanie mniejszym stopniu regionalnego 

centrum rozwoju, którego wysoki potencjał rozwojowy oddziałuje na rozwój gmin -

bezpośrednio lub pośrednio- poprzez bardzo wysoko rozwinięte gminy, takie jak np. 

Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las, które to gminy (najlepiej rozwinięte w 

regionie) wzmacniają oddziaływanie Poznania, m. in. poprzez tworzenie 

konkurencyjnego środowiska. Kolejny zidentyfikowany problem, który zasługuje na 
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podkreślenie, to otwartość na rozwój, który to wiąże się z podkreślaną już wysoką 

konkurencyjnością rozwojową JST (specyficzną dla analizowanego regionu). Wyrazem 

otwartości gminy na rozwój-poprawę konkurencyjności są takie zmienne, jak: wydatki 

na inwestycje, a szczególnie odsetek środków budżetowych przeznaczanych na projekty 

rozwojowe (zmienne 3 i 4) oraz liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców. Poznań jest bez wątpienia bardzo pozytywnym przykładem takiej 

otwartości. Jednakże z punktu widzenia zrównoważonego/harmonijnego rozwoju 

regionu uzasadnione wydaje się pokazywanie przykładów wśród innych gmin, które 

harmonijność mogą wywoływać, a do takich przykładów można zaliczyć Tarnowo 

Podgórne, która to gmina, mimo bardzo wysokiego rozwoju, przeznacza 59% 

wydatków budżetowych na projekty inwestycyjne (zmienna 3 i 4). Podobne przykłady 

występują też w pozostałych powiatach pierwszej piątki, a m. in. gmina Baranów, Łęka 

Opatowska czy Bralin (pow. kępiński), które wykazują się wysokim poziomem 

otwartości na rozwój, poprawą konkurencyjności i przeznaczają wysoki odsetek 

wydatków na zmienne 3 i 4, odpowiednio- 34%; 32%; i 40%. Większość 

analizowanych gmin, także wysoko rozwiniętych, posiada stosunkowo niską liczbę 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, najczęściej znacznie poniżej 100 

(Tarnowo Podgórne 161, Suchy Las 165, Poznań 154). Wyższa liczba tych podmiotów 

występuje tylko w siedzibach powiatów- Kępno-105; Piła-111; Szamotuły-123 i 

Chodzież-110. Omawiana otwartość nie jest związana z rodzajem gminy, często gminy 

wiejskie charakteryzują się wyższą otwartością niż miejskie czy miejsko-wiejskie. 

Przykładem mogą być gminy Chodzież-miejska i wiejska, które przeznaczają 

odpowiednio- 7% oraz 47%, a także Baranów i Bralin-wiejskie oraz Kępno- miejsko-

wiejska, które przeznaczają odpowiednio- 34%; 40% i 26% środków budżetowych na 

inwestycje. Skrajnym przykładem są gminy Obrzycko, miejska i wiejska(odpowiednio 

308 i 475 punktów), które przeznaczają na projekty inwestycyjne (zmienne 3 i 4) 

odpowiednio- 3,3% oraz 45%. Te różnice wskazują na dwa zagadnienia, a mianowicie, 

na odmienny poziom otwartości gmin, ale także na występowanie konkurencji między 

sąsiednimi gminami miejskimi i wiejskimi, w wyniku czego następuje stymulowanie 

rozlewania się rozwoju przez gminę będącą w gorszej zwykle pozycji rozwojowej. 

Ponadto gmina wiejska Obrzycko charakteryzuje się  większym od jedności stosunkiem 

liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (2,84), co oznacza, że gmina 

wiejska zabiega skutecznie o miejsca pracy, natomiast gmina miejska o tej samej 

 33



nazwie charakteryzuje się tym stosunkiem mniejszym od jedności (0,83) i mimo to nie 

wykazuje się otwartością na rozwój. 

Znaczenie otwartości na rozwój i poprawiania pozycji konkurencyjnej, a w tym 

pozyskiwania inwestorów, wskazuje też analiza powiatów drugiej piątki, z których aż 

trzy zlokalizowane są w sąsiedztwie powiatu poznańskiego ziemskiego (nowotomyski, 

grodziski i śremski). Oznacza to, że powiaty te korzystają z oddziaływania Poznania 

(spill over effects), jednakże nie wykazują się taką skutecznością rozwoju i poprawiania 

konkurencyjności  jak powiat szamotulski, który znalazł się w pierwszej piątce. Powiaty 

te przegrały tę konkurencję z peryferyjnie położonymi powiatami (pilskim, chodzieskim 

i kępińskim), co potwierdza tezę, że oddziaływanie regionalnego centrum rozwoju nie 

jest wystarczające do wystąpienia rozwoju.                             

        Z czwartej, piątej i szóstej grupy na szczególną uwagę zasługują następujące 

powiaty: średzki, wrzesiński, kościański oraz obornicki i wągrowiecki, które to graniczą 

z powiatem poznańskim ziemskim, jednakże mało skutecznie wykorzystują ten czynnik. 

W ramach tych trzech piątek (grup) powiatów ziemskich uwagę zwraca również powiat 

leszczyński, który jest położony przy dobrze rozwiniętym Lesznie, a mimo to 

prezentuje niski poziom rozwoju (368,25). Wynika z tego, że Leszno nie przyczynia się 

do rozwoju otaczających go gmin i nie pełni roli aktywnego centrum rozwoju. W miarę 

niska liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (60,17) gmin powiatu ziemskiego 

leszczyńskiego sugeruje, iż korzystają one z rynku pracy Leszna. Pozwala to stwierdzić, 

iż potencjał rozwojowy Leszna nie jest na tyle duży, aby oddziaływanie na sąsiednie 

gminy uwidoczniało się wysokim poziomem rozwoju tych gmin. Drugim czynnikiem 

może być to, że gminy okalające Leszno nie są na tyle aktywne i przedsiębiorcze, aby 

skutecznie konkurować o inwestorów. Może to być powodowane niedostatecznie 

rozwiniętą infrastrukturą (kanalizacja ścieków 20,58%, oczyszczalnia ścieków 19,87%) 

oraz niskimi kwalifikacjami zasobów ludzkich (liczba absolwentów na 1000 

mieszkańców 1,17/1000 mieszkańców).  Tylko dwie gminy wiejskie, spośród siedmiu, 

charakteryzują się punktacją powyżej 400 punktów (Włoszkowice-447 i Rydzyna 437 

punktów), jednakże wszystkie siedem gmin charakteryzują się większym od jedności 

stosunkiem liczby pracujących na 1000 mieszkańców do liczby bezrobotnych, który 

waha się od 3,98 do 1,62. Oznacza to, że gminy tego powiatu korzystają z rozlewania 

się rozwoju Leszna, jednakże rezultaty są proporcjonalne do siły oddziaływania 

centrum rozwoju (Leszna), otwartości gmin na rozwój, umiejętności zarządzania 
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rozwojem, w tym pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poziomu 

konkurencyjności rozwojowej gmin.  Ten ostatni czynnik  jest wyraźnie widoczny w 

powiatach zaliczonych do pierwszej grupy. Można w tej sytuacji stwierdzić, że gminy 

powiatu leszczyńskiego znajdują się na etapie korzystania z rynku pracy w Lesznie oraz 

tworzenia miejsc pracy, o czym świadczy wysoki stosunek liczby pracujących do 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców (3,98-1,62).       

 Podobny problem do przytoczonych w analizie powiatu leszczyńskiego ma 

powiat ziemski koniński (szósta  piątka) i kaliski (ostatnia- siódma piątka). Konin i 

Kalisz same jako miasta mają trudności z własnym rozwojem, co sprawia, że wpływa to 

również na otaczające gminy wchodzące w skład powiatów ziemskich. Podczas analizy 

poziomu rozwoju gmin w ramach powiatów stwierdzono jednakże istnienie gmin, w 

tym także wiejskich, które osiągnęły wyższy poziom rozwoju niż centra rozwoju 

(gminy miejskie lub miejsko-wiejskie), takie jak np. Baranów w powiecie kępińskim, 

czy gmina wiejska Obrzycko, przyległa do miast o tej samej nazwie. Można zatem 

stwierdzić, że widoczny jest w trzech powiatach ziemskich, przyległych do powiatów 

grodzkich (Leszno, Konin i Kalisz), brak trzech czynników, tzn. mocnego 

oddziaływania centrum rozwoju, wysokiego poziomu konkurencyjności rozwojowej 

gmin oraz trwałej otwartości na rozwój. Te dwa ostatnie czynniki okazały się 

wystarczające do osiągania wysokiego poziomu rozwoju w trzech- peryferyjnie w 

stosunku do Poznania- położonych powiatach, a mianowicie, kępińskim, pilskim i 

chodzieskim. 

 

Zakończenie i wnioski 

Zróżnicowanie poziomu rozwoju w województwie wielkopolskim jest małe w 

porównaniu do pozostałych województw. Województwo to znalazło się w grupach o 

najwyższej punktacji we wszystkich rodzajach gmin (miejskie, miejsko-wiejskie oraz 

wiejskie). W trakcie analizy gmin miejskich, a w szczególności powiatów grodzkich, 

przedstawiono hipotezę, że dominująca pozycja Poznania może przyczyniać się do 

nieharmonijnego rozwoju regionu, poprzez stymulowanie rozwoju w gminach 

przyległych do Poznania. Analiza poziomu rozwoju powiatów ziemskich pozwala 

jednak stwierdzić, że to zagrożenie jest niewielkie i widoczne są czynniki (stymulanty) 

wewnętrzne lub zewnętrzne lokalne, które są w stanie przyczyniać się do wystąpienia 

wysokiego poziomu rozwoju gmin peryferyjnie położonych w stosunku do Poznania, 
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jak też w stosunku do lokalnych centrów rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy można sformułować poniżej przedstawione wnioski i stwierdzenia. 

1. Region poznański charakteryzuje się relatywnie małym zróżnicowaniem 

poziomu rozwoju gmin miejskich, w których to istotnym problemem jest 

niski odsetek wydatków budżetu gmin na projekty rozwojowe (zmienna 3 i 

4) oraz liczba pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców. W czterech miastach, nieco ponad 20% całej zbiorowości,  

poziom wydatków na zmienne 3 i 4 jest mniejszy niż 10%. Natomiast w 

dwu miastach wystąpił mniejszy od jedności stosunek liczby pracujących do 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 

2. W regionie występują gminy miejskie, przyjmujące funkcję „sypialni” dla 

Poznania (np. Luboń), które charakteryzują się relatywnie niską liczbą 

pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Z punktu widzenia 

długoterminowych celów rozwojowych gminy przyjęcie takiej funkcji jest  

niekorzystne, ponieważ ogranicza to (hamuje) trwały/harmonijny rozwój. 

3. Duża liczba gmin miejsko-wiejskich (90) w województwie wielkopolskim 

oraz wysoki udział tych gmin w pierwszych dwu setkach (44,44%) pozwala 

stwierdzić, że gminy te osiągnęły relatywnie wysoki poziom rozwoju. 

Jednakże duży udział tych gmin w czwartej i piątej setce (36%) oraz 

wystąpienie w tych setkach 5 gmin, w  których stosunek liczby pracujących 

do bezrobotnych na 1000 mieszkańców jest mniejszy od jedności, wskazuje 

na trudności rozwojowe obszarów miejskich i wiejskich w ramach jednej 

gminy. Połączenie tych obszarów osłabia, a czasem eliminuje 

konkurencyjność obszarów, która ma duże znaczenie w stymulowaniu 

rozwoju.    

4. W regionie wielkopolskim stwierdzono relatywnie wysoki poziom rozwoju 

gmin wiejskich, jednocześnie należy podkreślić bardzo duże zróżnicowanie 

poziomu rozwoju, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w pierwszej setce 

gmin (1359,13 i 439,40 punktów). Wskazuje to na potrzebę analizy 

przyczyn i podjęcia działań stymulujących rozwój gmin, charakteryzujących 

się znaczną otwartością na rozwój, a znajdujących się w dolnej części 

pierwszej setki. 

5. Trzy najwyżej rozwinięte (punktowane) gminy powiatu poznańskiego 

ziemskiego (Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las, odpowiednio 1359 
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punktów, 887 i 834) mogą służyć jako przykład studyjny dla innych gmin. 

Wykazują one wysoki poziom otwartości na rozwój (60%-35% wydatków 

budżetowych na projekty rozwojowe, zmienna 3 i 4) i dużą umiejętność 

zarządzania rozwojem (liczba pracujących od 735 do 313 na 1000 

mieszkańców oraz liczba podmiotów gospodarczych od 135 do 165/1000 

mieszkańców).  

6. Wśród gmin wiejskich przyległych do Poznania znajdują się też gminy 

słabo rozwinięte, które korzystają z sąsiednich rynków pracy (np. Poznania), 

a które to charakteryzują się niską liczbą pracujących i bezrobotnych na 

1000 mieszkańców (odpowiednio- 172-106 i 35-40) oraz niską liczbą 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (111-67). Gminy te są 

zawansowane w korzystaniu z sąsiednich rynków pracy, jednakże znajdują 

się w początkowym etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy i 

pobudzanie przedsiębiorczości. 

7. Poważne problemy rozwojowe dotyczą gmin wiejskich, znajdujących się w 

środkowych sześciu i ostatnich pięciu setkach gmin, w których znalazło się 

48 gmin (41% całej zbiorowości). W czterdziestu gminach z tej grupy (z 48) 

wystąpił mniejszy od jedności stosunek pracujących do bezrobotnych na 

1000 mieszkańców i z tego powodu można je zaliczyć do zagrożonych 

marginalizacją. Ponadto jeśli w gminach tych liczba podmiotów 

gospodarczych jest mniejsza niż 50/1000 mieszkańców, to zagrożenie 

marginalizacją można uznać jako duże. 

8. Znaczącym problemem w rozwoju powiatów grodzkich, jako potencjalnych 

centrów rozwoju, jest duża dysproporcja w rozwoju pozostałych miast-

powiatów grodzkich w stosunku do Poznania. W obszarach przyległych do 

słabiej rozwiniętych powiatów grodzkich i innych miast głównymi 

czynnikami ograniczającymi osiąganie wysokiego poziomu rozwoju są: 

-mała otwartość na rozwój, która wyraża się niskim odsetkiem 

wydatków przeznaczonych na projekty rozwojowe- poniżej 20% 

(zm. 3 i 4), co prowadzi do niskiego nasycenia infrastrukturą 

techniczną,       

   -mała umiejętność zarządzania rozwojem, która wyraża się niską  
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 liczbą pracujących (w granicach 100) i wysoką bezrobotnych na 

1000 mieszkańców raz małą liczbą podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców(około 50), 

-relatywnie niski poziom konkurencyjności rozwojowej gmin. 

9. Wśród pięciu najwyżej rozwiniętych (punktowanych) powiatów ziemskich    

znalazły się, oprócz powiatu poznańskiego, także powiaty oddalone od 

Poznania,  a mianowicie, kępiński, pilski i chodzieski. Pozwala to 

stwierdzić, że przy wysokiej konkurencyjności w rozwoju gmin, jaka 

występuje w Wielkopolsce, poziom rozwoju regionalnego centrum 

rozwoju(Poznania) nie ma decydującego wpływu na poziom rozwoju gmin. 

Na tej podstawie można wnioskować, że w regionie wielkopolskim 

występują symptomy policentrycznego rozwoju, a nie rozwoju 

zdominowanego przez jedną dużą aglomerację.  

10. Znaczenie centrów rozwoju jest tym mniejsze, im wyższy jest poziom 

konkurencyjności  rozwojowej gmin. Udowadniają to cztery powiaty z 

pierwszej  piątki powiatów ziemskich (kępiński, pilski, chodzieski i 

szamotulski), które osiągają wysoki poziom rozwoju, mimo peryferyjnego 

położenia w stosunku do regionalnych centrów rozwoju. Wskazuje to, że w 

regionie wielkopolskim występuje policentryczny typ rozwoju. 


	 Eugeniusz Sobczak
	 Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa wielkopolskiego
	   Streszczenie
	Rozwój zrównoważony/harmonijny, jako przemiany jakościowe, można analizować na poziomie regionu/województwa jak też podstawowej jednostki samorządowej jaką jest gmina.  Poziom regionalny dotyczy przestrzennego zrównoważenia/harmonijności rozwoju, natomiast lokalny poziom dotyczy zrównoważenia trzech grup czynników, tj. ekonomicznych, społecznych oraz ochrony środowiska. Te trzy grupy czynników są uwzględnione w pracy poprzez zmienne, które zostały przyjęte do analizy poziomu rozwoju (1-7, 8-10 oraz 11-13). Z tego wynika, że w niniejszym  opracowaniu rozwój zrównoważony nie jest utożsamiany z ekorozwojem, który z natury rzeczy może być stosowany w odniesieniu do obszarów wiejskich, natomiast w zdecydowanie mniejszym stopniu może być stosowany w obszarach miejskich/zurbanizowanych. 
	Z analizy materiału badawczego wynika, że gminy województwa wielkopolskiego rozwijają się w sposób zrównoważony/harmonijny, czego wyrazem jest wysoki udział gmin w pierwszych setkach (grupach), wśród gmin o najwyższym poziomie rozwoju/punktacji. Stosunkowo niewielki procent gmin znalazł się w ostatnich grupach/setkach, które to gminy mogą być zagrożone marginalizacją rozwojową. Natomiast w gminach, które się znalazły w ostatnich grupach, decydującym czynnikiem o niskiej punktacji jest mała liczba pracujących, wysoka liczba bezrobotnych, niska liczba podmiotów gospodarczych oraz niski wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców). Dość skrajnym przykładem są dwa miasta, z trzech w trzeciej/ostatniej setce, które charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych. Na podstawie analizy poziomu rozwoju/punktacji można stwierdzić, że województwo wielkopolskie charakteryzuje się policentrycznym typem rozwoju, o czym świadczą powiaty pierwszej piątki, wśród których trzy są oddalone od Poznania (kępiński, pilski i chodzieski).        
	Wstęp

	Wyniki analizy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz gmin jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) są głównym warunkiem prowadzenia harmonijnej polityki rozwojowej. Są również warunkiem prawidłowej realizacji strategii gmin czy też regionu. Trudno sobie wyobrazić podejmowanie, bez wiedzy wynikającej z analizy, racjonalnych decyzji finansowych oraz inwestycyjnych , w tym szczególnie decyzji strategicznych, o długoterminowym charakterze. Poprawianie pozycji konkurencyjnej JST jest możliwe tylko wówczas, gdy władze samorządowe posiadają dostęp do danych porównawczych, których analiza umożliwia wykonanie diagnozy aktualnej pozycji konkurencyjnej. Bez takiej dostępności poprawianie konkurencyjności jest bardzo trudne, podobnie jak osiąganie nieprecyzyjnie określonych celów. Równie trudne-lub nawet niemożliwe-jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego bez powszechnej dostępności do danych, dających możliwość wykonywania obiektywnych analiz i ocen, dotyczących interesującego nas obszaru aktywności JST. Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu oparta jest o dane z jednego roku (2004), co wynika z początkowej fazy budowania bazy danych regionalnych GUS. Nie wszystkie dane są dostępne za wcześniejsze lata. Natomiast trzeba podkreślić, że w miarę jak będą dostępne dane wykorzystane w 2004 roku, możliwe stanie się prowadzenie analizy w układzie dynamicznym, a to ułatwi analizę i ocenę zrównoważenia/harmonizacji rozwoju także z punktu widzenia jego trwałości. 
	 Wprawdzie definicje rozwoju zrównoważonego dość często są utożsamiane z ekorozwojem, to jednak trzeba podkreślić, że w przypadku dużych miast ekorozwój jest trudny do spełnienia. Natomiast realną koncepcją rozwoju zrównoważonego jest przyjęcie, że jest on tożsamy z rozwojem harmonijnym, w którym dostępne czynniki są wykorzystywane w sposób racjonalny, co stwarza podstawy do utrzymywania rozwoju w sposób trwały. Racjonalne wykorzystywanie dotyczy także środowiska naturalnego,  które zapobiega degradacji tego środowiska i w rezultacie pozwala pozostawiać je następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż zostało ono pozostawione przez poprzednie pokolenie. W tym ostatnim rozumieniu rozwoju zrównoważonego/harmonijnego chodzi o racjonalne –w najwyższym stopniu efektywne- wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów-czynników, które to umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i środowiska naturalnego. 
	Zrównoważony/harmonijny rozwój może być także rozpatrywany w kontekście przestrzennym, który to kontekst jest mocno podkreślany w polityce spójności/konwergencji Unii Europejskiej. Zatem rozwój, który prowadzi do zmniejszania istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych regionach, może być traktowany jako przestrzennie zrównoważony/harmonijny. W niniejszym opracowaniu przestrzenny aspekt zrównoważenia/harmonijności rozwoju jest rozważany równie często jak ten, dotyczący efektywnego wykorzystania dostępnych czynników-zasobów.          
	Założenia metodyczne
	Poziom rozwoju gmin i powiatów województwa wielkopolskiego jest poddany analizie na podstawie kryteriów obejmujących czynniki ekonomiczne, społeczne i dotyczące środowiska naturalnego, które to są istotne z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego/harmonijnego gmin. Do analizy przyjęto 13 zmiennych, które opisują trzy wymienione wyżej obszary rozwoju. Jednocześnie dane statystyczne, niezbędne do obliczania wskaźników, są dostępne w bazach danych GUS oraz są zgodne ze zmiennymi stosowanymi w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.
	Do zmiennych opisujących poziom rozwoju zaliczono:
	1) wydatki majątkowe inwestycyjne per capita; za każde 10 zł przyznano 1 punkt, 
	2) wydatki na transport i łączność per capita; za każde 10 zł przyznano 1 punkt,
	3) procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	4) procentowy udział środków zainwestowanych na transport i łączność w budżecie gminy; za każdy procent przyznano 1 punkt,.
	5) liczba pracujących na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę pracującą przyznano 1 punkt,
	6) liczba bezrobotnych na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę bezrobotną przyznano minus 1 punkt,
	7) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; za każdy podmiot przyznano 1 punkt,
	8) napływ ludności na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę, która wprowadziła się do gminy przyznano jeden punkt,
	9) odpływ ludności na tysiąc mieszkańców; za każdą osobę która wyprowadziła się z gminy przyznano minus 1 punkt,
	10) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; za każdego absolwenta przyznano 1 punkt,
	11) odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacji ścieków; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	12) odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	13) odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków; za każdy procent przyznano 1 punkt.
	Przyjęta punktacja umożliwia sumowanie zmiennych, a w rezultacie daje możliwość prowadzenia analizy porównawczej poziomu rozwoju poszczególnych gmin na podstawie sumarycznej punktacji. Ponadto zmienne te pozwalają określić poziom rozwoju w obszarze gospodarczym (zmienne: 1-7), społecznym (zmienne 8-10) i ochronie środowiska (zmienne 11-13) oraz w analizie szczegółowej możliwe jest identyfikowanie stymulantów i destymulantów rozwoju.  
	Jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą  analizowane według przedstawionych zmiennych w ramach podziału na gminy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie.  
	3. Analiza poziomu rozwoju gmin miejskich 
	Liczba gmin miejskich objęta badaniami wynosi 305 JST. Dla potrzeb analizy porównawczej miasta podzielono na trzy grupy, z której każda obejmuje po 100 gmin (ostatnia 105). Gminy, które uzyskały najwyższą punktację, znalazły się w pierwszej setce, najgorsze w trzeciej, pozostałe zaś w drugiej. Celem niniejszego opracowania  jest określenie zróżnicowania poziomu rozwoju gmin w województwie wielkopolskim. Analiza będzie prowadzona na tle innych województw w taki sposób, aby przedstawiony cel mógł być osiągnięty w najwyższym stopniu.     
	Na podstawie przedstawionego podziału na setki, województwa podzielono na trzy grupy, w rezultacie czego wybrano 5 najwyżej punktowanych regionów, 5 najniżej punktowanych oraz pozostałe regiony, które nie zostały zakwalifikowane do pierwszej lub trzeciej grupy. Jako kryterium podziału przyjęto procentowy udział gmin danego regionu w poszczególnych setkach. Regiony, których procentowy udział gmin miejskich w pierwszej setce był najwyższy,  znalazły się w grupie pierwszej, drugą grupę obejmują regiony, których procentowy udział gmin w drugiej setce był najwyższy. W ostatniej-trzeciej grupie- znalazły się regiony, które uzyskały najwyższy udział procentowy w trzeciej setce. 
	Tabela 1 województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich               w pierwszej grupie (setce).
	Wielkopolskie
	Podkarpackie
	Pomorskie
	Małopolskie
	Opolskie
	suma gmin
	19
	16
	25
	15
	3
	Setki
	1
	57,89%
	56,25%
	60,00%
	73,33%
	66,67%
	2
	26,32%
	18,75%
	20,00%
	6,67%
	33,33%
	3
	15,79%
	25,00%
	20,00%
	20,00%
	0,00%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	W grupie regionów, charakteryzujących się najmniejszym zróżnicowaniem poziomu rozwoju (najwyższą harmonijnością), znalazły się województwa o najwyższym procentowym udziale miast w pierwszej setce : Małopolskie 73,33%, Opolskie 66,67%, Pomorskie 60,00 %,  Podkarpackie 56,25 % i Wielkopolskie 57,89%. 
	Na podstawie liczb zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że gminy miejskie województwa opolskiego wykazują się równomiernym rozwojem, ponieważ w grupie pierwszej znalazło się ponad 66% miast. Świadczy o tym malejący udział gmin             w pozostałych setkach oraz zerowy udział w trzeciej setce. Należy podkreślić, że jest to województwo małe, także pod względem liczby miast (3 miasta).   
	Analizując gminy miejskie regionów  pomorskiego, małopolskiego                       i podkarpackiego, należy podkreślić, że wysokiemu udziałowi miast w pierwszej setce towarzyszy stosunkowo duży udział miast w trzeciej setce (większy niż w drugiej). Pokazuje to, że regiony te, obok dużej grupy gmin wysoko rozwiniętych, posiadają znaczną grupę gmin słabiej rozwiniętych. Analiza przedziału punktacji tj. miast, które uzyskały najwyższą punktację do miast, które uzyskały najniższą wartość wyżej wymienionych regionów, pozwala stwierdzić, że w tej grupie największą harmonijnością–niewielkim zróżnicowaniem charakteryzują się województwa: Podkarpackie 2,40 (993,70/413,94) oraz Małopolskie 2,52 (905,30/358,19). 
	Tylko w dwóch województwach, a mianowicie-wielkopolskim i opolskim- widoczny jest malejący udział miast w setkach drugiej i trzeciej. Województwo wielkopolskie posiada jedynie 15,79% gmin w trzeciej setce. Jest to więcej niż w województwie opolskim, jednakże jeśli wziąć pod uwagę dużą zbiorowość miast w wielkopolskim (19), szczególnie w porównaniu do liczby miast w Opolskiem (3), to rozwój miast w wielkopolskim można uznać jako wyraźnie zrównoważony/harmonijny w porównaniu z innymi województwami. 
	W pierwszej setce województwo wielkopolskie posiada 11 gmin(na 19 wszystkich), a w trzeciej tylko 3. Podkreślić trzeba, iż różnica punktowa między najlepszą gminą- miastem Poznań 946,81, a ostatnią Sulmierzyce 260,91-wynosi aż 685 punktów (stosunek sumy punktów najwyższej do najniższej wynosi 3,63 i jest to znacznie szerszy stosunek niż w podkarpackim i małopolskim, w których ten stosunek wynosi odpowiednio: 2,40 i 2,52). Przedstawiony stosunek w województwie wielkopolskim wynika jednak w znacznym stopniu z wysokiej punktacji Poznania.    
	Obok wysoko rozwiniętego Poznania występują także inne dobrze rozwinięte miasta, np. Leszno (809,59) i Czarnków (781,31), natomiast najniższą punktację osiągnęły takie miasta, jak: Luboń (495,40), Obrzycko (308,50) i Sulmierzyce (260,91). 
	O roli, jaką pełni miasto Poznań w regionie wielkopolskim, decyduje przede wszystkim wysoki wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców (395,36), przy niewielkiej liczbie bezrobotnych(37,74). Przywołane wskaźniki znajdują odzwierciedlenie w dużej liczbie podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (154,27). Wskaźniki te pokazują, że jest to dominujący regionalny rynek pracy. 
	Analizując punktację poszczególnych wskaźników, opisujących poziom rozwoju miast województwa wielkopolskiego, które znalazły się w pierwszej grupie (setce), na uwagę zasługują następujące zmienne: liczba pracujących na 1000 mieszkańców (395,36-233,92), liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (154,27-98,10), odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków (100-80,62%), usługami sieci wodociągowej (98,53-95,39%) oraz kanalizacji ścieków (94,66-85,23%). Trzeba podkreślić, że podstawowa infrastruktura techniczna jest powszechnie dostępna w analizowanych miastach, a rynek pracy jest dobrze rozwinięty, jakkolwiek trzeba podkreślić, że liczba pracujących na 1000 mieszkańców poniżej 400 w Poznaniu nie jest wysokim osiągnięciem. Wprawdzie niewiele jest miast z liczbą pracujących na 1000 mieszkańców wyższą od 400, ale do takich gmin miejskich można zaliczyć: Katowice, Krosno i Warszawę. W przypadku Poznania może to wynikać z wysokiej konkurencyjności gmin przyległych, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania, przy analizie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. 
	Wskaźnikiem, który zwraca uwagę, jest liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, który w miastach z pierwszej setki mieści się w przedziale 28,83-77,11 punktów. Nie wpłynął on tak znacząco na punktację, jednak uzyskał bardzo wysokie wartości, szczególnie w porównaniu do gmin, które znalazły się w setce trzeciej (0-2,71 punktów).
	W czterech gminach miejskich z wysoką punktacją, (Czarnków-781,31; Koło-694,14; Słupca-677,70; Chodzież-667,49), wystąpił bardzo niski procent środków budżetowych przeznaczonych na projekty inwestycyjne (zmienne 3 i 4), który to wynosi odpowiednio: 3,67%; 6,50%; 5,25%; 7,77%. Świadczy to o małej otwartości tych gmin na rozwój oraz na realizację celów długoterminowych, co w dłuższej perspektywie może niekorzystnie wpłynąć na ich rozwój i poziom konkurencyjności. Dla porównania można przytoczyć procentowy udział tych wydatków w Poznaniu, który to wynosi ponad 36% wydatków budżetu miasta.    
	Ponadto wszystkie miasta, poza Lesznem, charakteryzuje ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej ludności opuszcza te gminy niż się w nich osiedla. Spowodowane jest to- w znacznym stopniu- dość powszechną tendencją ludności do opuszcza miast i wybierania na miejsce zamieszkania okoliczne gminy, oferujące konkurencyjne warunki budowy i życia (rozlewanie się rozwoju gmin miejskich). Należy przy tym podkreślić, że ujemne saldo migracji powinno być sygnałem do szczegółowej analizy samej migracji, jak też jej przyczyn (szczególnie odpływu), ponieważ utrzymujące się ujemne saldo migracji  oznacza, że mobilna część ludności negatywnie ocenia perspektywy rozwoju gminy. Jeśli chodzi o migrację, to bardzo istotne jest, aby w analizie uwzględniać strukturę wiekową oraz procent z wyższym wykształceniem wśród ludności opuszczającej gminę (nie dotyczy to migracji do gmin przyległych do centrów miejskich). 
	Uwagę zwraca stosunkowo niska sumaryczna punktacja miast województwa wielkopolskiego, które znalazły się w trzeciej setce gmin w rankingu krajowym (od 495 Luboń do 260,91 Sulmierzyce). Wynika to przede wszystkim z liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców. W dwóch miastach, spośród trzech, które znalazły się w trzeciej setce, tj. w Sulmierzycach i w Obrzycku, wskaźnik ten  (95,27 i 125,98) jest wyższy niż liczba pracujących (stosunek liczby pracujących do bezrobotnych wynosi odpowiednio 0,61 i 0,83). Wyjątkiem jest gmina Luboń, w której to liczba pracujących na 1000 mieszkańców, chociaż utrzymuje się na niskim poziomie (139,39), to jednak jest wyraźnie wyższa niż liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (35,53). Jednakże w gminie tej występuje niski odsetek mieszkańców objętych kanalizacją ścieków (45,50%) oraz usługami oczyszczalni ścieków (43,43%), mimo iż gmina ta 29% wydatków budżetu przeznacza na inwestycje (zmienne 3 i 4). Należy podkreślić, że gmina Luboń jest położona w powiecie poznańskim, zatem jej niski poziom rozwoju, a w tym niska liczba pracujących może wynikać z niewystarczającej otwartości na rozwój, który to sprawia, że inne gminy z tego powiatu wykazały się bardziej konkurencyjną ofertą rozwojową w stosunku do inwestorów. Rezultatem tego jest dominująca rola pierwszego etapu w rozwoju, tzn. korzystania z rynku pracy Poznania i innych gmin przyległych do Poznania, które swoją skuteczną otwartością na rozwój (rozlewanie się rozwoju aglomeracji poznańskiej) osiągnęły znacznie wyższy poziom rozwoju w zakresie tworzenia miejsc pracy. Pierwszy etap rozwoju gmin, korzystających z rozlewania się rozwoju dominujących centrów, charakteryzuje się niską liczbą pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, odpowiednio: poniżej 150 i 50 oraz zwykle poniżej 100 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. 
	Tabela 2  Województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich w drugiej grupie (setce).
	Mazo-
	wieckie
	Dolno-
	śląskie
	Warmińsko-mazurskie
	Zachodnio-pomorskie
	Świętokrzy-
	Skie
	Lubuskie
	suma gmin
	34
	33
	16
	11
	5
	8
	setki
	1
	23,53%
	15,15%
	18,75%
	27,27%
	40,00%
	25,00%
	2
	38,24%
	48,48%
	50,00%
	54,55%
	60,00%
	37,50%
	3
	38,23%
	36,37%
	31,25%
	18,18%
	0,00%
	37,50%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
	Druga grupa to regiony średnie, które charakteryzują się najwyższym udziałem gmin miejskich w drugiej setce w rankingu krajowym. Są to województwa:  świętokrzyskie 60,00%, zachodniopomorskie 54,55%, warmińsko-mazurskie 50,00%, dolnośląskie 48,48%, mazowieckie 38,24% oraz lubuskie 37,50%. 
	Na podkreślenie zasługuje to, że w tabeli 2 znalazły się województwa o bardzo różnym poziomie rozwoju, czego skrajnym przykładem jest mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Zatem obok najbardziej rozwiniętego województwa, tzn mazowieckiego, które charakteryzuje się najwyższym poziomem PKB per capita (32722-1 miejsce), znalazły się województwa o najniższym poziomie PKB per capita (świętokrzyskie 12 pozycja-16911 zł/per capita, warmińsko-mazurskie 13 pozycja- 16504 zł/per capita). 
	Województwo mazowieckie posiada największą liczbę gmin miejskich(34). Jak wynika z liczb tabeli 2, największy odsetek stanowią miasta o średnim oraz niskim poziomie rozwoju, po 13 w grupie drugiej i trzeciej. Tylko 8 miast znalazło się w pierwszej grupie. Województwo to posiada dominujące centrum rozwoju (Warszawa-1032,08 punkty) oraz inne dobrze rozwinięte miasta, jak: Garwolin (1004,01punkty) i Płock (945,81punktów). Ponadto występują gminy miejskie o bardzo niskim poziomie rozwoju (punktacji), takie jak Łaskarzew (334,25) i Kobyłka (293,89), a stosunek sumy punktów najwyższej do najniższej wynosi 3,51.(Warszawa 1032,08/Kobyłka 293,89). Najniżej rozwinięte miasto w mazowieckim- Kobyłka- jest położone w obszarze oddziaływania Warszawy. Wskazuje to na fakt, że miasta w różnych regionach w strategii rozwoju zakładają pełnienie roli „sypialni” dla dominującego rynku pracy, co w krótkim przedziale czasu może być oceniane pozytywnie przez społeczność lokalną (np. Luboń w powiecie poznańskim i Kobyłka w powiecie wołomińskim- mazowieckie). 
	Z liczb tabeli 2 wynika, że pozostałe województwa wykazują nieco mniejsze zróżnicowanie rozwoju miast. Potwierdzeniem tego jest województwo świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie, które jako regiony należą do słabiej rozwiniętych, natomiast posiadają znaczną grupę miast, które są na średnim poziomie rozwoju.  
	Tabela 3 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejskich              w trzeciej grupie (setce).
	Śląskie
	Lubelskie
	Podlaskie
	Kujawsko-pomorskie
	Łódzkie
	suma gmin
	49
	21
	13
	16
	18
	Setki
	1
	34,69%
	14,29%
	15,38%
	18,75%
	16,67%
	2
	24,49%
	42,86%
	30,77%
	18,75%
	44,44%
	3
	40,82%
	42,86%
	53,85%
	62,50%
	38,89%
	Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	Ostatnia grupa obejmuje pięć regionów, które charakteryzują się największym procentowym udziałem gmin miejskich w trzeciej grupie (setce).  Znalazły się wśród nich regiony : Kujawsko- Pomorskie 62,50 %, Podlaskie 53,85, Lubelskie, 42,86 % Śląskie 40, 82 % oraz Łódzkie 38,89 %. 
	W grupie województw, które posiadają największy odsetek gmin miejskich        w trzeciej setce, znalazło się także województwo śląskie, które jest wysoko oceniane na podstawie wskaźnika PKB per capita, a także łódzkie, które posiada dominujące centrum rozwoju. Oba te województwa mają stosunkowo niski odsetek miast w trzeciej grupie, jednakże są to regiony o bardzo dużym zróżnicowaniu rozwoju tych gmin. 
	Szczególnie uwagę zwraca województwo śląskie, w którym w pierwszej setce jest ok. 35% gmin miejskich oraz nieco ponad 40% w grupie trzeciej.  Najlepiej rozwiniętymi miastami są Katowice (986,21), Żywiec (882,83), Bieruń (876,85) oraz Bielsko-Biała (833,22), natomiast najsłabiej rozwiniętymi są: Poręba (359,53), Imielin (324,91)           i Kalety (280,66). Stosunek sumarycznej punktacji najwyższej do najniższej (Katowice/Kalety)wynosi 3,51 i jest taki sam, jak w województwie mazowieckim i nieco niższy niż w wielkopolskim (3,63). 
	Województwo łódzkie jest jedynym w tej grupie, które posiada wyższy procent udziału gmin w drugiej niż w trzeciej grupie/setce (44,44%) . Najlepiej rozwinięte miasta tego województwa to: Rawa Mazowiecka (694,19), Łódź (681,44) oraz Piotrków Trybunalski (670,83), natomiast najsłabiej rozwiniętymi są: Ozorków (396,86) i Konstantynów Łódzki (393,93). Stosunek sumarycznej punktacji najwyższej do najniższej (Rawa Mazowiecka/Konstantynów Łódzki) wynosi 1,76. Świadczy to o tym, że miasta tego regionu nie prezentują tak dużego zróżnicowania rozwoju, jak śląskie, mazowieckie czy wielkopolskie. Jednakże województwo łódzkie nie posiada miast z tak wysoką punktacją, jak ostatnio wymienione, jakkolwiek i te najniższe punktacje są wyraźnie wyższe niż 260,90-Sulmierzyce. 
	Najgorsza sytuacja występuje w regionie kujawsko-pomorskim, ponieważ aż 62,50% miast tego regionu znajduje się w trzeciej grupie (setce). Województwo to charakteryzuje się ponadto relatywnie wąskim stosunkiem punktacji najwyższej do najniższej-2,67 (Toruń 715,11/Nieszawa 267,63), co wynika z niskiego rozwoju (punktacji) najwyżej ocenionego miasta.
	Podobna sytuacja występuje w województwach: podlaskim i lubelskim. Stosunek punktacji najwyższej do najniższej wyniósł odpowiednio 2,18 i 1,77 (Suwałki729,01/Sejny 333,26 i Puławy 689,88/Rejowiec Fabryczny 389,26). 
	Podsumowując rozwój JST w poszczególnych województwach, możemy stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw wypada bardzo korzystnie. Znalazło się ono wśród województw, które miały największy procentowy udział gmin miejskich w pierwszej grupie (setce), z bardzo dobrym wynikiem 57,89%. Miasta omawianego województwa osiągnęły wysoki stopień zrównoważenia/harmonizacji. Wielkopolskie posiada przy tym bardzo dużą grupę miast, które są bardzo dobrze rozwinięte. Co prawda stosunek najwyższej punktacji do najniższej wyniósł 3,63(w mazowieckim i śląskim 3,51), jednakże trzeba podkreślić, że tylko jedno miasto (Sulmierzyce) charakteryzuje się sumaryczną punktacją poniżej 300 punktów (260,90 punktów). 
	Analiza wykazała też, że niektóre gminy miejskie przyjmują w strategii rozwoju rolę „sypialni” dla centrum rozwoju (Poznania). Przyczyniło się to do utrzymywania niskiej liczby pracujących i jednocześnie niskiej liczby bezrobotnych i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Gminy te nie przykładają dużej wagi do tworzenia miejsc pracy, jak też do rozwoju poprzez przedsiębiorczość.     
	4. Analiza poziomu rozwoju gmin miejsko-wiejskich
	Krajowy ranking gmin miejsko-wiejskich obejmuje 577 JST. Gminy te podzielono na 6 grup, z której każda obejmuje po 100 gmin, a ostatnia grupa 77. 
	Na podstawie powyższego podziału obliczono procentowy udział gmin występujących w poszczególnych setkach, w stosunku do całej zbiorowości gmin poszczególnych województw. W celu uproszczenia materiału badawczego województwa podzielono na trzy grupy i podobnie, jak w przypadku gmin miejskich, do pierwszej grupy zaliczono 5 województw, w których stwierdzono największy udział gmin w dwu pierwszych setkach, do trzeciej grupy zaliczono 5 województw,  w których stwierdzono największy udział gmin w dwu ostatnich setkach, natomiast do grupy drugiej (środkowej) zaliczono gminy pozostałe, w których wystąpił wysoki udział gmin w dwu środkowych setkach. 
	Tabela 4 województwa z największym udziałem procentowym gmin miejsko-wiejskich w pierwszej i drugiej grupie (setce).
	 
	Mazowieckie
	Wielkopolskie
	Dolnośląskie
	Małopolskie
	Lubuskie
	Suma gmin
	51
	90
	54
	39
	33
	Setki
	1
	19,61%
	26,67%
	22,22%
	23,08%
	24,24%
	2
	23,53%
	17,78%
	20,37%
	28,21%
	27,27%
	3
	11,76%
	13,33%
	20,37%
	12,82%
	15,15%
	4
	11,76%
	20,00%
	12,96%
	15,38%
	6,06%
	5
	13,73%
	16,67%
	9,26%
	10,26%
	18,18%
	6
	19,61%
	5,56%
	14,81%
	10,26%
	9,09%
	1 i 2
	43,14%
	44,44%
	42,59%
	51,28%
	51,52%
	3 i 4
	23,53%
	33,33%
	33,33%
	28,21%
	21,21%
	5 i 6
	33,33%
	22,23%
	24,08%
	20,51%
	27,27%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	Jak wynika z liczb tabeli 4, do województw o najwyższym poziomie rozwoju                  i stosunkowo najmniejszym zróżnicowaniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich należą: lubuskie 51,52% w dwu pierwszych setkach, małopolskie 51,28%, wielkopolskie 44,44%, mazowieckie 43,14% oraz dolnośląskie 42,59%. Na rysunku znalazły się zatem województwa o wysokim poziomie rozwoju (mazowieckie 32722 zł PKB per capita w 2003 roku, wielkopolskie 22256 i dolnośląskie 21986, odpowiednio 1,3 i 4 miejsce w rankingu wg PKB per capita) oraz o średnim poziomie rozwoju (małopolskie 18522 zł i lubuskie 18396 zł, 9 i 10 miejsce). Ostatnio wymienione województwo wykazało się najwyższym udziałem gmin miejsko-wiejskich w pierwszych dwóch setkach w rankingu krajowym. Stosunek punktacji gminy, która osiągnęła najwyższą ilość punktów (Świebodzin- 636,60 punktów) do tej, która osiągnęła najmniej punktów (Jasień-206,32 punktów), wynosi 3,1. 
	Województwo wielkopolskie, które według kryterium PKB per capita, należy do najlepiej rozwiniętych, posiada też największą liczbę gmin miejsko-wiejskich (wielkopolskie –90, mazowieckie-51 i dolnośląskie –54). Tabela przedstawiająca procentowy udział gmin miejsko-wiejskich w poszczególnych setkach w rankingu krajowym województwa wielkopolskiego pokazuje, że zdecydowana większość tych gmin jest na relatywnie wysokim poziomie rozwoju. Potwierdza to również fakt, że 40 gmin tego województwa znalazło się w pierwszych dwu setkach i tylko 5 w ostatniej setce. Gmina Swarzędz jest na drugim miejscu w rankingu krajowym (790,66), a stosunek ilości punktów tej gminy do ilości punktów gminy o najniższej punktacji wynosi 5,1 (Swarzędz 790,66/Dąbie 154,59), czyli tyle samo, ile w województwie o najwyższym PKB per capita (mazowieckim-Piaseczno 753,93/Myszyniec 147,33). 
	O wysokim stopniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego może świadczyć fakt, iż omawiany region ma najwięcej gmin w pierwszej setce rankingu(26,67%,-24 gminy). Należy podkreślić, iż już w pierwszej setce występuje bardzo duże zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin, bowiem różnica w punktacji między najlepszą i najgorszą gminą wynosi aż 314,73 punktu (Swarzędz 790,66 i Sieraków 475,93). Zmienną, która ma decydujący wpływ na sumę punktów, jest liczba pracujących na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten uzyskał w najgorszym przypadku jedynie 201,41 pracujących na 1000 mieszkańców (Sieraków), natomiast najwyższa wartość 353,58 (Kleczew), co stanowiło w przypadku tej gminy aż połowę wszystkich uzyskanych punktów. Trzeba podkreślić, że liczba pracujących w gminach miejsko-wiejskich rzadko przekracza poziom 300/1000 mieszkańców, natomiast liczba bezrobotnych w tych gminach jest zwykle znacznie większa niż 50, z wyjątkiem gmin położonych w sąsiedztwie Poznania lub innych centrów rozwoju. Należy też zaznaczyć, że tylko trzy analizowane gminy z pierwszej setki są położone w powiecie poznańskim (Swarzędz, Kórnik i Stęszew), co dobrze świadczy o harmonijności rozwoju, ponieważ wskazuje, że wysoko rozwinięte gminy miejsko-wiejskie są rozmieszczone w całym regionie, a nie tylko w pobliżu centrum rozwoju.  
	W gminach pierwszej setki bardzo duży odsetek społeczeństwa objęty jest siecią wodociągową i kanalizacyjną. W zdecydowanej większości, tj. w 14 przypadkach, wartość ta przekracza 90%. Ponadto w takiej samej liczbie przypadków występuje dodatnie saldo migracji ludności, co świadczy o tym, że tereny te są oceniane przez mieszkańców innych gmin jako atrakcyjne.
	Uwagę zwraca stosunkowo wysoki udział gmin miejsko-wiejskich w czwartej     i  piątej setce w rankingu krajowym, odpowiednio  20,00% i 16,67%. 
	Aż 18 gmin znalazło się w czwartej setce rankingu, co jest uzasadnieniem do przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy tych gmin. Przede wszystkim stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców w omawianej grupie osiąga wąskie przedziały i waha się od 185,86/65,02 do 128,05/37,78 (2,85 oraz 3,39). Porównując poziom wskaźnika liczby pracujących, do liczby bezrobotnych gmin pierwszej setki z gminami czwartej setki, należy stwierdzić, że w czwartej setce jest on wyraźnie mniej korzystny (węższy). Jednakże tylko w dwu gminach czwartej setki: Raszków i Skoki stosunek pracujących do bezrobotnych jest mniejszy od jedności. Z kolei gminy te (Raszków i Skoki) charakteryzują się dość wysoką, jak na czwartą setkę, liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (71,69 i 81,88). Powodem niskiej punktacji gmin czwartej setki  jest relatywnie niski udział wydatków inwestycyjnych (zmienna 3 i 4) oraz niska liczba pracujących i wysoka bezrobotnych na 1000 mieszkańców, a także niski procent mieszkańców objętych usługami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków. Ponadto są to gminy położone peryferyjnie w stosunku do głównych centrów rozwoju. 
	W piątej przedostatniej setce rankingu województwo wielkopolskie ma 15 gmin. W gminach tej grupy wskaźnik liczby pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców osiąga przedział, odpowiednio, 146,39-39,53 i 112,92-36,17 (3,70 i 3,12) oraz 5 gmin charakteryzuje mniejszy od jedności stosunek tych liczb (mniejsza liczba pracujących niż bezrobotnych). 
	  Natomiast w ostatniej setce znalazło się tylko 5,56% gmin (5), które charakteryzują się niskim poziomem rozwoju, co pokazuje stosunek najwyższej punktacji do najniższej( Swarzędz 790,66/Dąbie 154,59). O niskim poziomie rozwoju zdecydowały takie zmienne, jak: liczba pracujących na 1000 mieszkańców (94,49-49,43), liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (101,54-121,85) oraz niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (44,37-56,55). Stosunek pracujących do bezrobotnych we wszystkich pięciu gminach jest mniejszy od jedności. 
	Reasumując należy podkreślić, że poziom rozwoju gmin miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim jest mocno zróżnicowany, o czym świadczy duży udział tych gmin w dwu ostatnich setkach (20 gmin;  22,23%). Skłania to do postawienia pytania, czy tworzenie gmin miejsko-wiejskich na dużą skalę, także w przypadkach słabo rozwiniętych miast, jest korzystne z punktu widzenia celów rozwojowych obu obszarów (miejskich i wiejskich). Niski poziom rozwoju gmin miejsko-wiejskich, które znalazły się w dwu ostatnich setkach (poniżej 270 punktów), uzasadnia sformułowanie takiego pytania. Jednakże odpowiedź może być pełniejsza i bardziej uzasadniona po przeprowadzeniu analizy zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich.   
	Tabela 5 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w trzeciej i czwartej grupie (setce).
	Śląskie
	Zachodniopomorskie
	Opolskie
	Łódzkie
	Pomorskie
	Podlaskie
	suma gmin
	22
	51
	31
	24
	17
	24
	Setki
	1 i 2
	40,91%
	31,37%
	41,94%
	33,33%
	23,53%
	20,83%
	3 i 4
	50,00%
	31,37%
	35,48%
	41,67%
	58,82%
	41,67%
	5 i 6
	9,09%
	37,24%
	22,58%
	25,00%
	17,65%
	37,50%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	W grupie przedstawionej w tabeli 5 znalazły się województwa charakteryzujące się średnim poziomem rozwoju gmin miejsko-wiejskich (trzecia i czwarta setka). W tych też województwach widoczna jest duża koncentracja gmin w środkowych setkach (w woj. śląskim w trzeciej i drugiej setce, a w woj. pomorskim w czwartej setce-ponad 40%). Stosunek najwyższej punktacji do najniższej jest relatywnie wąski: woj. śąskie 3,23 (Czechowice-Dziedzice 633,74/Ogrodzieniec 196,02), a woj. pomorskie 2,55 (Bytów 565,91/Debrzno 221,42).  Szczególnie wąski stosunek wystąpił w woj. pomorskim, co zostało spowodowane brakiem gmin w ostatniej setce. Można powiedzieć, że dobrze to świadczy o podejściu samorządów do zarządzania rozwojem JST i do realizacji celów strategicznych-długoterminowych, co w rezultacie stymuluje rozwój i zapobiega marginalizacji gmin. Wprawdzie byłoby lepiej, gdyby koncentracja gmin miejsko-wiejskich wystąpiła w pierwszej i drugiej setce, to jednak brak gmin w szóstej setce (ostatniej) w woj. pomorskim i opolskim oraz relatywnie niewielki odsetek gmin w dwu ostatnich setkach (5-6) w województwie śląskim świadczy o niewielkiej skali zagrożenia marginalizacją rozwojową analizowanych JST w tych województwach. 
	Najmniej korzystne rozmieszczenie gmin miejsko-wiejskich   w poszczególnych setkach jest w woj. zachodniopomorskim i podlaskim,    w których to wystąpił ponad 30% udział gmin w dwu ostatnich setkach. W tych województwach zarządzanie rozwojem obszarów miejskich i wiejskich razem okazuje się na tyle trudne, że staje się mało skuteczne, ponieważ gminy, które znalazły się w ostatnich setkach, można zakwalifikować do podlegających marginalizacji rozwojowej.     
	Tabela 6. Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w piątej i szóstej grupie (setce).
	Kujawsko-pomorskie
	Podkarpackie
	Lubelskie
	Warmińsko-mazurskie
	Świętokrzyskie
	liczba gmin
	35
	29
	21
	33
	24
	Setki
	1 i 2
	11,43%
	10,35%
	19,05%
	12,13%
	33,33%
	3 i 4
	34,29%
	51,72%
	28,57%
	42,42%
	29,17%
	5 i 6
	54,28%
	37,93%
	52,38%
	45,45%
	37,50%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	W grupie województw z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w piątej i szóstej setce znalazły się województwa słabo rozwinięte. Wszystkie te województwa, za wyjątkiem Świętokrzyskiego, posiadają mały odsetek gmin w pierwszych setkach,  mieszczący się w przedziale 10,34-19,05%. 
	Reasumując analizę zróżnicowania rozwoju gmin miejsko-wiejskich w poszczególnych województwach, możemy stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw wypada korzystnie. Znalazło się ono w grupie województw, które mają największy procentowy udział gmin miejsko-wiejskich w pierwszej i drugiej setce (44,44%). Należy podkreślić, że jest to województwo, które posiada największą liczbę tych gmin (90). Warto też podkreślić, że 26,67% gmin znalazło się w pierwszej setce, z czego 10 jest w pierwszej dwudziestce rankingu krajowego. 
	Województwo wielkopolskie posiada bardzo dużą grupę dobrze rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich i stosunkowo niski odsetek  gmin, które znalazły się w piątej i szóstej setce. Jednakże jeśli problem ująć w liczbach bezwzględnych, to wielkopolskie charakteryzuje się największą, wśród wszystkich województw, liczbą gmin miejsko-wiejskich w dwu ostatnich setkach i liczba ta wynosi 20 (zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie po 19 i mazowieckie 17). Na tej podstawie nasuwa się wniosek, że samorządy gmin miejsko-wiejskich mają problemy z zarządzaniem rozwojem obszarami miejskimi i wiejskimi w ramach jednej gminy. Zarządzanie JST jest bardzo złożone, m. in. ze względu na dynamiczne środowisko i jego oczekiwania, natomiast zarządzanie rozwojem obszarów miejskich i wiejskich jest złożone m. in. ze względu na odmienność celów. W takich przypadkach dominują zwykle cele miasta, którego rozwój jest potrzebny także przyległym obszarom wiejskim (miejsca pracy, rynek zbytu). Nie występuje w takich przypadkach element konkurencji pomiędzy tymi dwoma obszarami, który ma zwykle duże znaczenie w rozwoju gmin wiejskich, korzystających z rozlewania się rozwoju miast, pełniących rolę lokalnych centrów rozwoju. Takie łączenie nie odbywa się ze szkodą dla obszarów o mniejszym potencjale rozwojowym tylko wówczas, gdy miasto rozwija się dynamicznie i harmonijnie, a obszary wiejskie są do tego niezbędne, ze względu na tereny budowlane oraz potrzebną siłę roboczą. W takiej sytuacji obszary wiejskie, należące do gminy miejsko-wiejskiej, w sposób komplementarny korzystają z rozlewania się rozwoju (dyfuzji), jednakże odbywa się to bez ich aktywnego udziału, bez własnej strategii rozwoju, która uwzględnia specyfikę obszaru.            
	5. Analiza poziomu rozwoju gmin wiejskich  
	 Rozwój obszarów wiejskich ma znaczenie szczególne, ponieważ gminy wiejskie liczbowo i obszarowo zdecydowanie dominują w relacji do innych gmin. W tych gminach zamieszkuje znacząca część społeczeństwa (około 40%), a ponadto nadmierne wyludnianie tych obszarów prowadzi do marginalizacji. Problem ich harmonijnego/zrównoważonego rozwoju ma więc znaczenie zasadnicze, tym bardziej, że zależy on od potencjału rozwojowego regionalnych i lokalnych centrów rozwoju (miast).    
	Krajowy ranking gmin wiejskich obejmuje 1593 JST, które podzielono na szesnaście setek, z której każda obejmuje po 100 gmin, a ostatnia 93. 
	Na podstawie tego rankingu dokonano klasyfikacji regionów, dzieląc całą zbiorowość gmin na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono województwa, w których stwierdzono najwyższy procentowy udział gmin w pięciu pierwszych setkach. Do drugiej grupy zaliczono sześć województw, w których wystąpił najwyższy udział gmin w sześciu środkowych setkach. Do ostatniej grupy zaliczono województwa, które wykazały się najwyższym udziałem gmin w pięciu ostatnich setkach. 
	Tabela 7 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich             w pierwszych pięciu setkach.
	Wielkopolskie
	Śląskie
	Pomorskie
	Dolnośląskie
	Zachodnio-
	pomorskie
	Suma gmin
	117
	96
	77
	79
	52
	Setki
	1
	16,38%
	14,58%
	10,39%
	7,59%
	13,46%
	2
	10,34%
	16,67%
	9,09%
	13,92%
	9,62%
	3
	13,79%
	12,50%
	3,90%
	6,33%
	5,77%
	4
	7,76%
	12,50%
	11,69%
	7,59%
	9,62%
	5
	10,34%
	10,42%
	7,79%
	8,86%
	3,85%
	6
	8,62%
	5,21%
	3,90%
	10,13%
	5,77%
	7
	8,62%
	5,21%
	7,79%
	6,33%
	5,77%
	8
	6,03%
	5,21%
	5,19%
	5,06%
	5,77%
	9
	6,03%
	3,13%
	7,79%
	5,06%
	1,92%
	10
	1,72%
	4,17%
	9,09%
	1,27%
	3,85%
	11
	4,31%
	1,04%
	9,09%
	5,06%
	7,69%
	12
	3,45%
	4,17%
	2,60%
	2,53%
	7,69%
	13
	0,86%
	1,04%
	3,90%
	6,33%
	5,77%
	14
	0,86%
	4,17%
	0,00%
	5,06%
	5,77%
	15
	0,86%
	0,00%
	5,19%
	6,33%
	3,85%
	16
	0,00%
	0,00%
	2,60%
	2,53%
	3,85%
	1-5
	58,62%
	66,67%
	42,86%
	44,30%
	42,31%
	6-11
	35,34%
	23,96%
	42,86%
	32,91%
	30,77%
	12-16
	6,03%
	9,38%
	14,29%
	22,78%
	26,92%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	W grupie pięciu najlepszych regionów, oceniając z punktu widzenia rozwoju gmin wiejskich, znalazły się województwa o wysokim wskaźniku PKB na mieszkańca (śląskie i wielkopolskie) i średnim poziomie tego wskaźnika (dolnośląskie, pomorskie i  zachodniopomorskie). 
	Analizując liczby zawarte w tabeli 7, można stwierdzić, iż wyróżniającym się regionem jest województwo śląskie, w którym widoczny jest systematyczny spadek procentowego udziału w kolejnych setkach. Jest to jedyny region, którego gminy nie występują w dwóch ostatnich setkach, co znacząco wpływa na relatywnie wąski stosunek najwyższej punktacji do najniższej w ramach zbiorowości gmin wiejskich-7,89 (Ornontowice 1017,24/Dąbrowa Zielona 129,82). Wskazuje to, że wysoki poziom uprzemysłowienia tego województwa ma pozytywny wpływ na poziom rozwoju gmin wiejskich. 
	 Drugie miejsce w piątce najlepszych województw zajmuje region wielkopolski. Wykazuje on podobne do regionu śląskiego rozmieszczenie procentowego udziału gmin w setkach. Natomiast na podkreślenie zasługuje relatywnie najniższy procentowy udział gmin w ostatnich pięciu setkach (6,03%). Jednakże wystąpił tu dość szeroki stosunek najwyższej do najniższej sumarycznej punktacji, który wynosi 13,1 (Tarnowo Podgórne 1359,13/Chocz 103,47), w regionie śląskim ten stosunek wynosi 7,89. Świadczy to o zróżnicowanym poziomie rozwoju gmin wiejskich w województwie wielkopolskim, należy jednak podkreślić, że wynika to w dużym stopniu z bardzo wysokiej punktacji gminy Tarnowo Podgórne (o 342 punkty więcej niż Ornontowice).           
	Trzeba podkreślić, że w Wielkopolsce znalazło się najwięcej gmin w pierwszej setce (19, w woj. śląskim  jest ich 14). Na uwagę zasługuje też bardzo zróżnicowany poziom rozwoju (punktacji sumarycznej) w ramach pierwszej setki gmin. Różnica w punktacji pomiędzy gminą Tarnowo Podgórne, drugą w rankingu krajowym, która osiągnęła najwyższą ilość punktów w woj. wielkopolskim (1359,13), a najniżej punktowaną w ramach pierwszej setki gminą Zaniemyśl- powiat średzki (439,4) wynosi 919,73 punktów. Wskazuje to także na poziom zmienności występującej w pierwszej setce- następne setki, są wyraźnie mniej zróżnicowane. 
	Analizując sumaryczną punktację gmin pierwszej setki, należy stwierdzić, że wskaźnikiem, który ma decydujący wpływ na punktację, jest przede wszystkim wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców (735,05-141,65). Bardzo wysoką wartość tego wskaźnika osiągnęła  gmina Tarnowo Podgórne (735,05). Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanej gminy jest spowodowany bliskim jej położeniem w stosunku do Poznania i lokowaniem wielu firm właśnie na terenie tej gminy. Widoczne jest tu wyraźnie tzw. rozlewanie się rozwoju metropolii, jaką jest Poznań. 
	Tarnowo Podgórne, mimo wysokiego poziomu rozwoju, dużą wagę przywiązuje do rozwoju: za wydatki inwestycyjne per capita otrzymała 211 punktów, ponadto aż 59% środków budżetu przeznacza na inwestycje (zmienna 3 i 4). Oznacza to, że ten duży wysiłek budżetu jest zdecydowanie podporządkowany rozwojowi, tworzeniu warunków do lokowania przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy. Skutkiem tego jest podkreślany bardzo wysoki wskaźnik pracujących oraz duża liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (161,87), która świadczy o wysokim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców gminy. Gmina ta może być przykładem studyjnym dla innych gmin.  Należy wymienić jeszcze dwie gminy wiejskie z powiatu poznańskiego, których wskaźniki, opisujące rozwój, mogą służyć jako dobry materiał przykładowy, a są to: Komorniki i Suchy Las, które osiągnęły bardzo wysoką punktację (odpowiednio: 887 i 834). Podobnie wysokiej punktacji nie osiągnęły gminy miejskie czy miejsko-wiejskie, które znajdują się w tym powiecie. Oznacza o tym, że ostatnio wymienione gminy wiejskie, wykazują otwartość na rozwój. Świadczy o tym wysoki odsetek budżetu na inwestycje (zmienne 3 i 4) i bardzo wysokie dodatnie saldo migracji oraz wysoka umiejętność zarządzania rozwojem, czego wyrazem jest duża liczba pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Te trzy gminy dowodzą, że gminy wiejskie mogą skutecznie korzystać z rozlewania się rozwoju metropolii, jeśli wykazują trwałą otwartość na rozwój i umiejętność zarządzania rozwojem i mogą też skutecznie konkurować z gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi. Stawia to pod znakiem zapytania zasadność schematycznego tworzenia gmin miejsko-wiejskich, ponieważ eliminuje to czynnik konkurencyjności w rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w której to konkurencyjności są wykorzystywane specyficzne czynniki wewnętrzne, wynikające z odmienności obszarów.  
	 Drugą tezą, która jest weryfikowana w przedstawionej analizie, jest ta, że wysoki poziom rozwoju gmin powiatu poznańskiego tworzy bardzo konkurencyjne warunki do rozwoju, w wyniku czego także Poznań może tę konkurencję uwzględniać w zarządzaniu rozwojem. Przy analizie gmin miejskich wspominano, że liczba pracujących na 1000 mieszkańców w Poznaniu poniżej 400 (395) może wynikać z bardzo wysokiej konkurencyjności gmin przyległych do Poznania ( w tym w szczególności wiejskich). Analiza gmin wiejskich pozwala pozytywnie zweryfikować tę tezę, ponieważ Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las charakteryzują się wysoką liczbą pracujących na 1000 mieszkańców, jak i liczbą podmiotów gospodarczych (odpowiednio: 735, 434, 313 oraz 161, 123 i 165 ).  
	 W kontekście wysoko rozwiniętych gmin wiejskich położonych w obszarze oddziaływania Poznania należy podkreślić, że występują tam też gminy słabo rozwinięte, czego przykładem mogą być takie gminy, jak: Rokietnica (550 punktów) i Kleszczewo (332 punkty). Obie te gminy wykazują się różnym poziomem otwartości na rozwój, jak też różną umiejętnością zarządzania tym procesem. Gmina Rokietnica korzysta z poznańskiego rynku pracy (niska liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców-35) oraz jest na etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości (dość wysoka liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców-111, Tarnowo Podgórne i Suchy Las ponad 160). Natomiast gmina Kleszczewo (332 punkty) także korzysta z zewnętrznych rynków pracy (41 bezrobotnych/1000 mieszkańców), natomiast jeśli chodzi o rozwój poprzez tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość, to gmina ta jest we wstępnej fazie tego etapu. W obu analizowanych gminach powiatu poznańskiego (ziemskiego) widoczna jest otwartość na rozwój poprzez ofertę terenów budowlanych (także pod budownictwo mieszkaniowe- dodatnie saldo migracji w Rokietnicy 40, w Kleszczewie 18/1000 mieszkańców). Na przykładzie gminy Rokietnica, a przede wszystkim Kleszczewo, możemy obserwować wpływ krótkotrwałej lub zmiennej otwartości na rozwój, jak też umiejętności zarządzania rozwojem, poprawiania konkurencyjności, a w tym  pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy. Gminy te pozwalają też stwierdzić, że zjawisko rozlewania się rozwoju nie jest czynnikiem wystarczającym do rozwoju gmin znajdujących się w obszarze oddziaływania. Do korzystania z tego zjawiska niezbędne są: trwała otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem, a w tym pozyskiwania/kreowania przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.     
	Rezultatem wysiłków, podejmowanych przez gminy pierwszej setki,  nakierowanych na realizację projektów infrastrukturalnych jest wysoki odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną. Potwierdza to wcześniej podkreślone dążenia gmin do tworzenia warunków do podejmowania działalności gospodarczej, czego skutkiem jest stosunkowo duża liczba podmiotów gospodarczych. Jest to wyraźnie widoczne w gminach położonych w sąsiedztwie Poznania, szczególnie w tych najwyżej punktowanych (ponad 160 podmiotów/1000 mieszkańców).    
	Jeśli chodzi o wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców w gminach wiejskich, to poważne problemy z rozwojem poprzez tworzenie miejsc pracy mają gminy, które znalazły się w czwartej setce, ponieważ tylko w trzech gminach (Blizanów, Zakrzewo, Święciechowa) przekroczyła ona wartość 100 punktów. Natomiast niektóre gminy (Doruchów, Strzałkowo, Miasteczko Krajeńskie, Wilczyn) zanotowały wyższą liczbę bezrobotnych niż pracujących na 1000 mieszkańców (stosunek pracujących do bezrobotnych wynosi odpowiednio 0,97, 0,90, 0,94, 0,33). 
	Natomiast poziom wskaźnika ludności objętej dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest zbliżony do gmin, które znalazły się w pierwszej setce (77,21%-96,%). 
	W ostatnich pięciu setkach rankingu krajowego (poniżej 169 punktów) województwo wielkopolskie miało 7 gmin, przy czym w ostatniej 16 setce (poniżej 90 punktów) nie wystąpiła  żadna gmina. W dwunastej setce znalazły się cztery gminy(Gizałki, Lipka, Dominowo, Szczytniki). Gminy tej grupy charakteryzuje wysoki wskaźnik liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców (65,80-119,41), przy niewielkiej liczbie pracujących na 1000 mieszkańców (57,31-79,68) oraz niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (58,09-39,20). Ponadto występuje w nich ujemne jest saldo migracji mimo wysokiego odsetka mieszkańców objętych siecią wodociągową (88,76-75,96%).
	Pozostałe trzy gminy (Mycielin, Kramsk i Chocz), które znalazły się w trzech kolejnych setkach (13, 14 i 15), charakteryzuje wysoka wartość liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców (126,15-77,20), przy niewielkiej liczbie pracujących na 1000 mieszkańców (50,92-41,62) oraz  zerowe punktacje za dostęp mieszkańców do kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a także za odsetek liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. Mimo niekorzystnych przedstawionych wskaźników obszary te  charakteryzuje dodatnie saldo migracji ludności, co oznacza, że mobilna ludność pozytywnie ocenia strategię  rozwoju tych gmin. 
	 Zdecydowanie większy problem mogą stanowić gminy sześciu środkowych setek, które to w Wielkopolsce są relatywnie liczne, a łącznie z gminami ostatniej piątki setek ich liczba wynosi 48 (ponad 41% gmin). Problem może wynikać z tego, że województwo wielkopolskie charakteryzuje się relatywnie wysokim nasyceniem podstawowej infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków). W związku z powyższym o niskiej punktacji (poziomie rozwoju) decydują takie zmienne, jak: liczba pracujących i liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców. O stosunku tych dwu liczb w trzech pierwszych gminach trzeciej piątki setek (Olszówka- 264 punktów, Koło- 263 i Złotów-260), decydowały liczby pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, które to w wymienionych gminach  wynoszą, odpowiednio 0,44, 0,38 i 1,04.  Mniejszy od jedności stosunek tych liczb występuje w 40 gminach w grupie 48 (w środkowych sześciu setkach i ostatnich pięciu setkach), co stanowi 83% omawianej zbiorowości. Wśród trzech wymienionych powyżej gmin aż dwie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie miast powiatowych i tylko gmina Złotów charakteryzuje się nieznacznie wyższą liczbą pracujących niż bezrobotnych   (stosunek 1,04). Gminy drugiej i trzeciej grupy (drugich sześciu setek i trzecich pięciu setek) charakteryzują się też niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości, czego wyrazem jest to, że w 23 gminach (48%) liczba podmiotów gospodarczych jest mniejsza niż 50, a we wszystkich 48 gminach liczba ta jest mniejsza od 100 (Tarnowo Podgórne 161). 
	 Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że wszystkie gminy wiejskie, które charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców, powinno się zaliczać do gmin zagrożonych marginalizacją. Należy do tego dodać, że liczba podmiotów gospodarczych poniżej 50/1000 mieszkańców pokazuje, że to zagrożenie jest wysokie. Im ta liczba jest bliżej 100, tym poziom zagrożenia mniejszy. 
	Poziom zagrożenia marginalizacją zależy też od podejmowanych przez gminy działań (otwartości na rozwój), co pokazuje procentowy udział wydatków inwestycyjnych (zmienna 3 i 4) w budżecie. Trzeba stwierdzić, że 15 gmin z 48 (31%) w 2004 roku przeznaczyło ponad 30% środków budżetowych na projekty inwestycyjne, co pozwala stwierdzić, że te gminy podejmują działania przeciwdziałające marginalizacji. Natomiast 9 gmin (19%) wydatki te utrzymywało na poziomie poniżej 10%, a pozostałe 50% gmin przeznaczało mniej niż 30% i więcej niż 10%. Na tej podstawie można stwierdzić, że 9 gmin nie podejmuje działań (projektów) przeciwdziałających marginalizacji, natomiast 24 gminy (50%) podejmują działania mało zdecydowane, które mogą utrzymywać te gminy w stanie stabilizującym niski poziom rozwoju.     
	Tabela 8 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 6-11 grupie (setce).
	Podkarła-
	ckie
	Małopolskie
	Kujawsko-pomorskie
	Łódzkie
	Podlaskie
	Opolskie
	liczba gmin
	114
	126
	92
	135
	80
	37
	Setki
	1
	5,26%
	1,59%
	6,52%
	3,70%
	3,75%
	5,41%
	2
	10,53%
	7,14%
	0,00%
	5,19%
	8,75%
	8,11%
	3
	7,02%
	4,76%
	3,26%
	8,89%
	7,50%
	13,51%
	4
	3,51%
	5,56%
	6,52%
	8,15%
	7,50%
	0,00%
	5
	4,39%
	7,94%
	2,17%
	8,89%
	3,75%
	10,81%
	6
	8,77%
	7,94%
	9,78%
	11,85%
	3,75%
	5,41%
	7
	7,02%
	3,17%
	6,52%
	5,19%
	6,25%
	5,41%
	8
	4,39%
	6,35%
	9,78%
	8,15%
	10,00%
	13,51%
	9
	3,51%
	7,14%
	5,43%
	7,41%
	8,75%
	10,81%
	10
	3,51%
	11,90%
	7,61%
	7,41%
	8,75%
	8,11%
	11
	5,26%
	5,56%
	6,52%
	5,93%
	8,75%
	5,41%
	12
	9,65%
	4,76%
	8,70%
	3,70%
	3,75%
	2,70%
	13
	5,26%
	4,76%
	7,61%
	6,67%
	6,25%
	0,00%
	14
	3,51%
	5,56%
	7,61%
	3,70%
	5,00%
	8,11%
	15
	11,40%
	5,56%
	7,61%
	4,44%
	3,75%
	0,00%
	16
	7,02%
	10,32%
	4,35%
	0,74%
	3,75%
	2,70%
	1-5
	30,70%
	26,98%
	18,48%
	34,81%
	31,25%
	37,84%
	6-11
	32,46%
	42,07%
	45,65%
	45,93%
	46,25%
	48,65%
	12-16
	36,84%
	30,95%
	35,87%
	19,26%
	22,50%
	13,51%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	Na rysunku 8 przedstawione są regiony: opolski 48, 65, % podlaski 46,25%, łódzki 45,93 %,  kujawsko-pomorski 45,65 %,  małopolski 42,06 % oraz podkarpacki 32,46 %. 
	Wszystkie przedstawione na tym rysunku województwa charakteryzują się niskim lub bardzo niskim udziałem gmin w pierwszej setce(od 2% do ok. 6%) oraz cztery z nich charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem gmin w ostatniej setce (od ok. 1% do 4%). Można zatem powiedzieć, że województwa przedstawione na rys. 8 zawierają gminy dobrze, a przede wszystkim średnio rozwinięte, ale także bardzo słabo rozwinięte. 
	Tabela 9 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich             w ostatnich pięciu setkach.
	Mazowieckie
	Lubelskie
	Świętokrzyskie
	Warmińsko-mazurskie
	Lubuskie
	suma gmin
	232
	178
	72
	67
	35
	Setki
	1
	4,74%
	2,25%
	2,78%
	4,48%
	5,71%
	2
	2,59%
	0,56%
	0,00%
	2,99%
	2,86%
	3
	3,02%
	2,81%
	5,56%
	2,99%
	8,57%
	4
	3,88%
	4,49%
	4,17%
	5,97%
	2,86%
	5
	4,31%
	5,62%
	5,56%
	1,49%
	5,71%
	6
	4,31%
	2,25%
	4,17%
	2,99%
	5,71%
	7
	6,03%
	10,11%
	4,17%
	1,49%
	8,57%
	8
	7,76%
	4,49%
	2,78%
	2,99%
	2,86%
	9
	6,47%
	8,99%
	6,94%
	2,99%
	5,71%
	10
	6,90%
	6,18%
	6,94%
	5,97%
	5,71%
	11
	3,02%
	11,24%
	6,94%
	13,43%
	5,71%
	12
	8,62%
	8,43%
	12,50%
	5,97%
	5,71%
	13
	8,62%
	12,36%
	8,33%
	4,48%
	8,57%
	14
	12,07%
	3,37%
	15,28%
	11,94%
	5,71%
	15
	9,48%
	9,55%
	6,94%
	7,46%
	8,57%
	16
	8,19%
	7,30%
	6,94%
	22,39%
	11,43%
	1-5
	18,53%
	15,73%
	18,06%
	17,91%
	25,71%
	6-11
	34,48%
	43,26%
	31,94%
	29,85%
	34,29%
	12-16
	46,98%
	41,01%
	50,00%
	52,24%
	40,00%
	Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
	Z tabeli 9 wynika, że w ostatniej grupie znalazły się województwa o niskim lub bardzo niskim poziomie rozwoju (lubuskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie ) oraz najwyżej rozwinięte pod  względem PKB per capita, mazowieckie.
	Na podkreślenie zasługuje województwo warmińsko-mazurskie, które ma blisko 22,39% gmin wiejskich w ostatniej setce. W gronie tym, obok województwa najlepiej rozwiniętego-mierzonego poziomem wartości PKB per capita tj. mazowieckiego, znajdują się województwa średnio (Lubuskie 18396-10 miejsce) oraz słabo rozwinięte (warmińsko-mazurskie 16504 zł, lubelskie 15019 zł oraz świętokrzyskie 16911, odpowiednio 13,16 i 12 miejsce). Należy podkreślić, że to właśnie w tych województwach znalazła się najliczniejsza grupa gmin wiejskich zagrożonych marginalizacją. Można przyjąć, że szczególnie mocno dotyczy to gmin, które znajdują się w  ostatnich setkach. Szczególnie ostatnia setka gmin charakteryzuje się bardzo niską punktacją (poniżej 90 punktów), w dodatku w tej grupie znajdują się cztery gminy, które charakteryzują się ujemną punktacją (Górowo Iławeckie minus 31,8-woj. warmińsko-mazurskie; Chlewiska minus 14,49-mazowieckie; Brzyska minus 14,36-podkarpackie; Lidzbark Warmiński minus 9,84-warmińsko-mazurskie).        
	Podsumowując rozwój gmin wiejskich w poszczególnych województwach, można stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw, wypada bardzo korzystnie. Znalazło się ono w grupie województw, które miały największy procentowy udział gmin wiejskich w pierwszych pięciu setkach -58,62%. 
	Gminy wiejskie w porównaniu do gmin miejskich i miejsko-wiejskich prezentują relatywnie duże zróżnicowanie poziomu rozwoju. W tym kontekście warto przedstawić różnicę w punktacji pomiędzy najwyżej punktowaną (rozwiniętą) gminą, jaką jest Tarnowo Podgórne (1359 punktów) oraz ostatnią gminą w pierwszej setce gmin w rankingu- Budzyń, która to różnica wynosi 927 punktów. Zróżnicowanie rozwoju w następnych setkach jest relatywnie niewielkie. Natomiast trzeba podkreślić, że bardzo duże zróżnicowanie gmin w pierwszej setce wynika głównie z bardzo wysokiego poziomie rozwoju gmin położonych w powiecie poznańskim (Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las).  
	6. Analiza rozwoju powiatów województwa wielkopolskiego.
	Województwo wielkopolskie składa się z 35 powiatów, w tym 31 to powiaty  ziemskie, a 4 to powiaty grodzkie. Poniższy rysunek (rys.10) prezentuje powiaty grodzkie w regionie wielkopolskim. Należą do nich: Poznań, Leszno, Kalisz i Konin, które to gminy miejskie posiadają status powiatów grodzkich albo ze względu na liczbę ludności (wielkość) lub też ze względu na to, że miasta te były stolicami województw przy poprzednim podziale administracyjnym. Przedstawiono je oddzielnie, ponieważ prowadzenie analizy porównawczej łącznie z powiatami ziemskimi mogłoby być obciążone małą porównywalnością.   
	Rysunek 10. Ranking powiatów grodzkich województwa wielkopolskiego.
	Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
	Z przedstawionego rysunku 10 wynika, że dwa powiaty grodzkie wykazują się zdecydowanie wyższym poziomem rozwoju i są to miasta Poznań i Leszno. Różnica pomiędzy nimi jest dość duża i wynosi 137,22. W porównaniu z pozostałymi dwoma powiatami grodzkimi, te dwa powiaty grodzkie (Poznań i Leszno) można traktować jako jedną podgrupę powiatów, które jednocześnie mogą być punktem odniesienia dla innych miast. Poznań należy do najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju i jest bardzo atrakcyjnym terenem inwestycyjnym,  o czym świadczy ocena „A” wystawiona przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
	Głównymi czynnikami decydującymi o wysokiej punktowej ocenie Poznania są: wysoki wskaźnik pracujących na 1000 mieszkańców (395,36) przy niskim wskaźniku bezrobotnych na 1000 mieszkańców (37,74) i duża liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (154,27). Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury komunalnej, o czym świadczy procent społeczeństwa objętego usługami komunalnymi (wodociągi 95,39%, kanalizacja 89,48% i oczyszczalnie ścieków 93,46%). O podejmowaniu działań rozwojowych świadczy również najwyższy wśród powiatów grodzkich procent wydatków budżetu na inwestycje (zmienne 3 i 4), który wynosi 36%.  Miasto posiada ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej osób opuszcza miasto niż napływa do niego. Wynika to z tego, że zamożna ludność jako miejsce zamieszkania wybiera okoliczne miejscowości przyległe do Poznania. 
	Słabym punktem w rozwoju regionu- z punktu widzenia wymogu harmonijności rozwoju- może być zdecydowana dominacja Poznania jako centrum rozwoju, co wskazuje na potencjalne trudności z utrzymaniem harmonijnego przestrzennie rozwoju w ramach całego województwa. Może to przyczyniać się do zróżnicowania rozwoju subregionów, dla których centrami rozwoju powinny być, m.in. byłe miasta wojewódzkie.                        
	Drugim powiatem grodzkim o wysokim poziomie rozwoju (809,59 punktów) jest Leszno, które jednakże przeznacza o 9% mniej wydatków na inwestycje (zmienna 3 i 4-27%) niż jest to w Poznaniu. Zdecydowanie słabym punktem Leszna jest liczba pracujących na 1000 mieszkańców, który to wskaźnik jest o ponad 100 niższy niż w Poznaniu. Ponadto wyższy jest o około 25 osób wskaźnik bezrobotnych i niższa liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (odpowiednio w Lesznie 62 i 134, a w Poznaniu 37 i 154). Leszno nie odbiega od Poznania nasyceniem infrastruktury technicznej, dlatego m. in. jest ono dobrze oceniane przez mobilną ludność, bowiem jako jedyne, wśród powiatów grodzkich, posiada dodatnie saldo migracji. 
	 Pozostałe dwa powiaty grodzie (Kalisz i Konin) charakteryzują się wyraźnie niższym poziomem rozwoju niż dwa wcześniej omówione powiaty grodzkie. Punktacja za poziom rozwoju w obu tych miastach wynosi odpowiednio 710,53 i 673,15. Główne przyczyny niższej sumarycznej punktacji są te same, które podkreślano przy analizie Leszna. Miasta te przeznaczają mniejszy odsetek wydatków na inwestycje rozwojowe(Kalisz 26%, Konin 15%), charakteryzują się wyższą liczbą bezrobotnych i mniejszą liczbą podmiotów gospodarczych niż Poznań i Leszno. Szczególnie podkreślić trzeba liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, która wynosi w Kaliszu 108,11 i w Koninie 98,10 (Poznań i Leszno odpowiednio 154,27 i 134,12). 
	Podkreślany często problem otwartości na rozwój, który w uproszczeniu wyraża się odsetkiem wydatków budżetowych na inwestycje rozwojowe (zmienna 3 i 4), także  umiejętność zarządzania rozwojem, która wyraża się liczbą pracujących i bezrobotnych oraz liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, stanowią podstawowe destymulanty rozwoju trzech powiatów grodzkich w regionie poznańskim(nie dotyczy to tylko Poznania). W największym stopniu dotyczą one Kalisza i Konina, w których to poza niskim zaangażowaniem wydatków w projekty rozwojowe, realizujące długoterminowe cele (szczególnie w Koninie-15%), należy podkreślić niską liczbę podmiotów gospodarczych. Natomiast kreowanie przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie inwestorów jest procesem szczególnie długoterminowym i nawet krótkotrwałe załamanie tego procesu może niszczyć dorobek wielu lat.    
	Nierównomierny rozwój kluczowych miast regionu, a w szczególności słaba pozycja dwóch ostatnich miast w istotny sposób może wpływać na otaczające je gminy i powiaty. Można przypuszczać, iż w sytuacji gdyby powiaty grodzkie rozwijały się lepiej, wówczas mogłyby stymulować sąsiadujące powiaty (gminy) do rozwoju. Problem ten będziemy obserwować przy analizie poziomu rozwoju powiatów ziemskich. 
	Rys. 11 Ranking powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego.
	Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
	Przed analizą powiatów, jako zbioru gmin wchodzących w skład powiatu, postawiono specyficzny cel badawczy, którego nie można było osiągnąć przy analizie poziomu rozwoju gmin. Tym celem jest analiza przestrzennej zmienności poziomu rozwoju gmin, poziomu uśrednionego w ramach powiatów ziemskich.
	Założono bowiem, że poszczególne gminy- w szczególności wiejskie, ale także  miejskie- swój rozwój uzależniają od czynników zewnętrznych, takich m.in. jak stymulujące działanie lokalnych centrów rozwoju. Rolę tych centrów rozwoju w naturalny sposób powinny pełnić miasta powiatowe oraz inne, które są na tyle rozwinięte, że mogą podzielić się rozwojem i pociągnąć za sobą gminy słabiej rozwinięte (backwash effects, spill over effects). Powstaje zatem pytanie, czy miasta powiatowe pełnią stymulującą  rolę i czy sygnały rozwojowe są na tyle mocne, że przyczyniają się do rozwoju? Tak sformułowane pytanie może być traktowane jako hipoteza badawcza, która poddana będzie weryfikacji podczas analizy. 
	Dążąc do uproszczenia analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju, powiaty podzielono na grupy, po pięć powiatów w grupie, a w ostatniej grupie wystąpił jeden powiat.
	W grupie pierwszych pięciu powiatów ziemskich na szczególną uwagę zasługuję powiat poznański, którego sumaryczna punktacja wynosi 638,15. Punktacja pozostałych powiatów tej grupy zawiera się w przedziale 553,21-517,90. Nasuwa się zatem stwierdzenie, że tak wysoki poziom rozwoju jest efektem rozwoju Poznania, z czego korzysta też powiat szamotulski, położony w obszarze jego oddziaływania.
	Powiaty pierwszej grupy posiadają dobrze rozwinięty rynek pracy, o czym świadczy  liczba pracujących na 1000 mieszkańców (204,77-248,12), a także charakteryzują się wysokim odsetkiem wydatków inwestycyjnych w budżecie (14,20-22,62%).
	Należy podkreślić, że pierwsza piątka powiatów jest najbardziej zróżnicowana pod względem poziomu rozwoju (różnica między pierwszym i piątym powiatem wynosi 120,25 punktów). W następnych piątkach to zróżnicowane nie jest tak wyraźne. Można też stwierdzić, ze powiat chodzieski, który jest najsłabiej rozwinięty w piątce najlepiej rozwiniętych powiatów ziemskich, jest oddalony od Poznania. Pozwala to na  stwierdzenie, że stymulująca rola dużego centrum rozwoju może być zastąpiona przez lokalne centrum, jakim jest siedziba powiatu. Stosunkowo słabszy, w porównaniu do Poznania, potencjał rozwojowy Chodzieży sprawia, że poziom rozwoju gmin powiatu jest wyraźnie niższy niż powiatu poznańskiego, czy innych przyległych do Poznania. Tezę tę potwierdzają dwa inne powiaty(pilski i kępiński), które są jeszcze bardziej oddalone od Poznania, a charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju niż chodzieski. Oznacza to, że dobrze zastosowane czynniki wewnętrzne, takie jak trwała otwartość na rozwój oraz umiejętność pobudzania przedsiębiorczości (kapitał ludzki i społeczny) i pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy, może stymulować harmonijny rozwój gmin położonych peryferyjnie w stosunku do głównego centrum rozwoju. Gminy powiatu poznańskiego były dość szczegółowo analizowane w pierwszej części opracowania (przy analizie gmin o różnym poziomie rozwoju), dlatego w tej części główna uwaga będzie zwrócona na te powiaty z pierwszej piątki, które są położone wyraźnie peryferyjnie w stosunku do Poznania. Celem takiego podejścia jest weryfikacja tezy, czy miasta powiatowe, w tym powiaty grodzkie, przyczyniają się do rozwoju przyległych gmin. Przy analizie powiatów grodzkich podkreślano, że słabym punktem rozwoju regionu może być dominacja Poznania i jego wpływu na rozwój gmin położonych w obszarze jego oddziaływania. Z punktu widzenia przestrzennie harmonijnego rozwoju regionu ważne jest, aby wykształcały się subregionalne centra rozwoju. Analizując powiaty pierwszej piątki, można wstępnie stwierdzić, że takie centra występują i są to: przede wszystkim Poznań, ale także Kępno, Chodzież i Piła. 
	Rozpoczynając analizę od najbardziej peryferyjnie położonego powiatu w stosunku do Poznania, to jest kępińskiego, uwagę zwracają dwie gminy, które są jednocześnie relatywnie wysoko punktowane, tj. Baranów i Bralin (odpowiednio 669 i 479). Warto tez podkreślić, że Baranów charakteryzuje się wyższą punktacją niż Kępno- o 30 punktów. Gmina Baranów posiada cechy typowe dla trzeciego etapu rozwoju, tzn. pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy, czego indykatorem jest bardzo wysoka liczba pracujących i niska bezrobotnych (odpowiednio- 400 i 32/1000 mieszkańców). Jak na tak dobrze rozwiniętą gminę, relatywnie niska jest liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (71,Tarnowo Podgórne 161), czego nie usprawiedliwia bliskie położenie w stosunku do Kępna. Takie usprawiedliwienie mogłoby być zasadne w przypadku niskiej liczby pracujących, wówczas znaczyłoby to, że gmina nastawia się na rozwój przez korzystanie z rynku pracy Kępna i nie przykłada wagi do  przedsiębiorczości. Na pozytywną ocenę natomiast zasługuje dość duża otwartość samorządów na rozwój, czego wyrazem jest wysoki odsetek budżetu przeznaczonego na inwestycje rozwojowe (zmienna 3 i 4- 34%, Tarnowo Podgórne 58%). 
	Drugim przykładem gminy wiejskiej powiatu kępińskiego, która ilustruje proces rozwoju, jest Bralin (479 punktów). Charakteryzuje się ona wysoką otwartością na rozwój (40% wydatków inwestycyjnych-zmienna 3 i 4) oraz relatywnie niską liczbą pracujących i niską liczbą bezrobotnych –odpowiednio 165 i 42/1000 mieszkańców. Liczba pracujących jest niska w porównaniu do tego wskaźnika w Baranowie, jednakże pokazuje to, że gmina Bralin znajduje się w początkowym etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy (w gminach, w których ten etap nie jest jeszcze osiągnięty, występuje liczba pracujących na poziomie niższym niż 100/1000 mieszkańców). W rozwoju tej gminy istotną rolę odgrywają też dwa inne etapy, które zwykle poprzedzają ten najważniejszy z punktu widzenia rozwoju harmonijnego(etap tworzenia miejsc pracy), a mianowicie, penetrowanie rynków pracy w sąsiednich gminach oraz oferowanie terenów budowlanych na konkurencyjnych warunkach. Potwierdzeniem tego są:  niska liczba bezrobotnych i dodatnie saldo migracji- odpowiednio 42 i 7/1000 mieszkańców. 
	Reasumując można stwierdzić, że gminy Baranów i Bralin, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Kępna,  potwierdzają tezę o wpływie lokalnych centrów rozwoju (rozlewania się rozwoju) na rozwój gmin znajdujących się w obszarze oddziaływania. Wymienione gminy pokazują też różnice w otwartości na rozwój, które polegają m. in. na tym, że gmina Baranów otwartością wykazała się wcześniej. Dzięki temu w 2004 roku gmina ta charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem rozwoju niż Bralin (różnica na korzyść Baranowa niemal 200 punktów, a przede wszystkim znacznie wyższą liczbą pracujących niż w gminie Bralin, odpowiednio 400 i 165). Tworzące się konkurencyjne środowisko w powiecie stymulowało samorząd gminy Bralin do otwartości na rozwój, czego dowodem jest najwyższy w powiecie odsetek wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu-40% (zmienna 3 i 4). 
	 Interesującym przypadkiem jest gmina wiejska Łęka Opatowska, która jest oddalona od Kępna i jednocześnie charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju (538 punktów, trzecia punktacja w powiecie po gminie Baranów- wiejska i Kępno- miejsko-wiejska, odpowiednio 669 i 639). Przy czym trzeba podkreślić, że relatywnie niższa punktacja Łęki Opatowskiej wynika z zerowego odsetka ludności objętej usługami kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków (91% usługami wodociągowymi). Natomiast wystąpiła tu, podobnie jak w Baranowie, wysoka liczba pracujących i bardzo niska liczba bezrobotnych –odpowiednio 318 i 42/1000 mieszkańców. Nieco większa odległość tej gminy od Kępna, niż w przypadku Baranowa, wskazuje, że większą rolę odgrywa tu otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem (pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy). Można nawet wstępnie stwierdzić, że przy wysokim poziomie konkurencyjności gmin, jaka występuje w pierwszej piątce powiatów, rola centrów rozwoju jest mniejsza niż jest to w obszarach o niższym poziomie rozwoju i konkurencyjności. Przykładem regionów, w których występuje niski poziom rozwoju i konkurencyjności gmin wiejskich, są regiony wschodnie, w których to znaczenie miast jako centrów rozwoju i rozlewania się rozwoju jest zdecydowanie większe niż w regionie wielkopolskim. Pozwala to także weryfikować wcześniej przyjęte stwierdzenie, które sugerowało, że dominująca pozycja konkurencyjna Poznania, jako regionalnego centrum rozwoju, może pogłębiać dysproporcje poziomu rozwoju regionu. Analiza powiatu kępińskiego wskazuje, że takie zagrożenie nie występuje.
	 Zbliżone wnioski można budować na podstawie analizy powiatu pilskiego, położonego po przeciwnej stronie regionu w stosunku do powiatu kępińskiego. Dwie najwyżej punktowane gminy wiejskie tj. Kaczory i Białośliwie (odpowiednio 548 i 443 punkty) oraz gmina miejsko-wiejska Ujście (430 punktów)  tworzą podobną sytuację, która wystąpiła w powiecie kępińskim. Dwie z tych gmin są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Piły oraz jedna poza zasięgiem oddziaływania tego miasta (Białośliwie). Powiat ten posiada jednakże 6 gmin, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy oraz  trzy z nich charakteryzuje się mniejszym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (Łobieźnica, Miasteczko Krajeńskie i Szydłowo, odpowiednio 0,93; 0,95 i 0,79).
	 Analiza pierwszej piątki powiatów pozwala zidentyfikować kilka ważnych dla rozwoju harmonijnego problemów, do których trzeba zaliczyć to, że przy wysokim poziomie rozwoju i konkurencyjności gmin, jakie występują w województwie wielkopolskim, znaczenie oddziaływania centrów rozwoju wykazuje malejące znaczenie. Wskazują na to powiaty: kępiński, pilski i chodzieski, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju, mimo peryferyjnego położenia w stosunku do Poznania. Natomiast rozwój poszczególnych gmin okazał się być bardziej stymulowany przez wysoki poziom konkurencyjności rozwojowej JST niż przez rozlewanie się rozwoju miast powiatowych. Dotyczy to w zdecydowanie mniejszym stopniu regionalnego centrum rozwoju, którego wysoki potencjał rozwojowy oddziałuje na rozwój gmin -bezpośrednio lub pośrednio- poprzez bardzo wysoko rozwinięte gminy, takie jak np. Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las, które to gminy (najlepiej rozwinięte w regionie) wzmacniają oddziaływanie Poznania, m. in. poprzez tworzenie konkurencyjnego środowiska. Kolejny zidentyfikowany problem, który zasługuje na podkreślenie, to otwartość na rozwój, który to wiąże się z podkreślaną już wysoką konkurencyjnością rozwojową JST (specyficzną dla analizowanego regionu). Wyrazem otwartości gminy na rozwój-poprawę konkurencyjności są takie zmienne, jak: wydatki na inwestycje, a szczególnie odsetek środków budżetowych przeznaczanych na projekty rozwojowe (zmienne 3 i 4) oraz liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Poznań jest bez wątpienia bardzo pozytywnym przykładem takiej otwartości. Jednakże z punktu widzenia zrównoważonego/harmonijnego rozwoju regionu uzasadnione wydaje się pokazywanie przykładów wśród innych gmin, które harmonijność mogą wywoływać, a do takich przykładów można zaliczyć Tarnowo Podgórne, która to gmina, mimo bardzo wysokiego rozwoju, przeznacza 59% wydatków budżetowych na projekty inwestycyjne (zmienna 3 i 4). Podobne przykłady występują też w pozostałych powiatach pierwszej piątki, a m. in. gmina Baranów, Łęka Opatowska czy Bralin (pow. kępiński), które wykazują się wysokim poziomem otwartości na rozwój, poprawą konkurencyjności i przeznaczają wysoki odsetek wydatków na zmienne 3 i 4, odpowiednio- 34%; 32%; i 40%. Większość analizowanych gmin, także wysoko rozwiniętych, posiada stosunkowo niską liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, najczęściej znacznie poniżej 100 (Tarnowo Podgórne 161, Suchy Las 165, Poznań 154). Wyższa liczba tych podmiotów występuje tylko w siedzibach powiatów- Kępno-105; Piła-111; Szamotuły-123 i Chodzież-110. Omawiana otwartość nie jest związana z rodzajem gminy, często gminy wiejskie charakteryzują się wyższą otwartością niż miejskie czy miejsko-wiejskie. Przykładem mogą być gminy Chodzież-miejska i wiejska, które przeznaczają odpowiednio- 7% oraz 47%, a także Baranów i Bralin-wiejskie oraz Kępno- miejsko-wiejska, które przeznaczają odpowiednio- 34%; 40% i 26% środków budżetowych na inwestycje. Skrajnym przykładem są gminy Obrzycko, miejska i wiejska(odpowiednio 308 i 475 punktów), które przeznaczają na projekty inwestycyjne (zmienne 3 i 4) odpowiednio- 3,3% oraz 45%. Te różnice wskazują na dwa zagadnienia, a mianowicie, na odmienny poziom otwartości gmin, ale także na występowanie konkurencji między sąsiednimi gminami miejskimi i wiejskimi, w wyniku czego następuje stymulowanie rozlewania się rozwoju przez gminę będącą w gorszej zwykle pozycji rozwojowej. Ponadto gmina wiejska Obrzycko charakteryzuje się  większym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (2,84), co oznacza, że gmina wiejska zabiega skutecznie o miejsca pracy, natomiast gmina miejska o tej samej nazwie charakteryzuje się tym stosunkiem mniejszym od jedności (0,83) i mimo to nie wykazuje się otwartością na rozwój.
	Znaczenie otwartości na rozwój i poprawiania pozycji konkurencyjnej, a w tym pozyskiwania inwestorów, wskazuje też analiza powiatów drugiej piątki, z których aż trzy zlokalizowane są w sąsiedztwie powiatu poznańskiego ziemskiego (nowotomyski, grodziski i śremski). Oznacza to, że powiaty te korzystają z oddziaływania Poznania (spill over effects), jednakże nie wykazują się taką skutecznością rozwoju i poprawiania konkurencyjności  jak powiat szamotulski, który znalazł się w pierwszej piątce. Powiaty te przegrały tę konkurencję z peryferyjnie położonymi powiatami (pilskim, chodzieskim i kępińskim), co potwierdza tezę, że oddziaływanie regionalnego centrum rozwoju nie jest wystarczające do wystąpienia rozwoju.                            
	        Z czwartej, piątej i szóstej grupy na szczególną uwagę zasługują następujące powiaty: średzki, wrzesiński, kościański oraz obornicki i wągrowiecki, które to graniczą z powiatem poznańskim ziemskim, jednakże mało skutecznie wykorzystują ten czynnik. W ramach tych trzech piątek (grup) powiatów ziemskich uwagę zwraca również powiat leszczyński, który jest położony przy dobrze rozwiniętym Lesznie, a mimo to prezentuje niski poziom rozwoju (368,25). Wynika z tego, że Leszno nie przyczynia się do rozwoju otaczających go gmin i nie pełni roli aktywnego centrum rozwoju. W miarę niska liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (60,17) gmin powiatu ziemskiego leszczyńskiego sugeruje, iż korzystają one z rynku pracy Leszna. Pozwala to stwierdzić, iż potencjał rozwojowy Leszna nie jest na tyle duży, aby oddziaływanie na sąsiednie gminy uwidoczniało się wysokim poziomem rozwoju tych gmin. Drugim czynnikiem może być to, że gminy okalające Leszno nie są na tyle aktywne i przedsiębiorcze, aby skutecznie konkurować o inwestorów. Może to być powodowane niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą (kanalizacja ścieków 20,58%, oczyszczalnia ścieków 19,87%) oraz niskimi kwalifikacjami zasobów ludzkich (liczba absolwentów na 1000 mieszkańców 1,17/1000 mieszkańców).  Tylko dwie gminy wiejskie, spośród siedmiu, charakteryzują się punktacją powyżej 400 punktów (Włoszkowice-447 i Rydzyna 437 punktów), jednakże wszystkie siedem gmin charakteryzują się większym od jedności stosunkiem liczby pracujących na 1000 mieszkańców do liczby bezrobotnych, który waha się od 3,98 do 1,62. Oznacza to, że gminy tego powiatu korzystają z rozlewania się rozwoju Leszna, jednakże rezultaty są proporcjonalne do siły oddziaływania centrum rozwoju (Leszna), otwartości gmin na rozwój, umiejętności zarządzania rozwojem, w tym pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy oraz poziomu konkurencyjności rozwojowej gmin.  Ten ostatni czynnik  jest wyraźnie widoczny w powiatach zaliczonych do pierwszej grupy. Można w tej sytuacji stwierdzić, że gminy powiatu leszczyńskiego znajdują się na etapie korzystania z rynku pracy w Lesznie oraz tworzenia miejsc pracy, o czym świadczy wysoki stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (3,98-1,62).      
	 Podobny problem do przytoczonych w analizie powiatu leszczyńskiego ma powiat ziemski koniński (szósta  piątka) i kaliski (ostatnia- siódma piątka). Konin i Kalisz same jako miasta mają trudności z własnym rozwojem, co sprawia, że wpływa to również na otaczające gminy wchodzące w skład powiatów ziemskich. Podczas analizy poziomu rozwoju gmin w ramach powiatów stwierdzono jednakże istnienie gmin, w tym także wiejskich, które osiągnęły wyższy poziom rozwoju niż centra rozwoju (gminy miejskie lub miejsko-wiejskie), takie jak np. Baranów w powiecie kępińskim, czy gmina wiejska Obrzycko, przyległa do miast o tej samej nazwie. Można zatem stwierdzić, że widoczny jest w trzech powiatach ziemskich, przyległych do powiatów grodzkich (Leszno, Konin i Kalisz), brak trzech czynników, tzn. mocnego oddziaływania centrum rozwoju, wysokiego poziomu konkurencyjności rozwojowej gmin oraz trwałej otwartości na rozwój. Te dwa ostatnie czynniki okazały się wystarczające do osiągania wysokiego poziomu rozwoju w trzech- peryferyjnie w stosunku do Poznania- położonych powiatach, a mianowicie, kępińskim, pilskim i chodzieskim.
	Zakończenie i wnioski

	Zróżnicowanie poziomu rozwoju w województwie wielkopolskim jest małe w porównaniu do pozostałych województw. Województwo to znalazło się w grupach o najwyższej punktacji we wszystkich rodzajach gmin (miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie). W trakcie analizy gmin miejskich, a w szczególności powiatów grodzkich, przedstawiono hipotezę, że dominująca pozycja Poznania może przyczyniać się do nieharmonijnego rozwoju regionu, poprzez stymulowanie rozwoju w gminach przyległych do Poznania. Analiza poziomu rozwoju powiatów ziemskich pozwala jednak stwierdzić, że to zagrożenie jest niewielkie i widoczne są czynniki (stymulanty) wewnętrzne lub zewnętrzne lokalne, które są w stanie przyczyniać się do wystąpienia wysokiego poziomu rozwoju gmin peryferyjnie położonych w stosunku do Poznania, jak też w stosunku do lokalnych centrów rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować poniżej przedstawione wnioski i stwierdzenia.
	1. Region poznański charakteryzuje się relatywnie małym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gmin miejskich, w których to istotnym problemem jest niski odsetek wydatków budżetu gmin na projekty rozwojowe (zmienna 3 i 4) oraz liczba pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W czterech miastach, nieco ponad 20% całej zbiorowości,  poziom wydatków na zmienne 3 i 4 jest mniejszy niż 10%. Natomiast w dwu miastach wystąpił mniejszy od jedności stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców.
	2. W regionie występują gminy miejskie, przyjmujące funkcję „sypialni” dla Poznania (np. Luboń), które charakteryzują się relatywnie niską liczbą pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Z punktu widzenia długoterminowych celów rozwojowych gminy przyjęcie takiej funkcji jest  niekorzystne, ponieważ ogranicza to (hamuje) trwały/harmonijny rozwój.
	3. Duża liczba gmin miejsko-wiejskich (90) w województwie wielkopolskim oraz wysoki udział tych gmin w pierwszych dwu setkach (44,44%) pozwala stwierdzić, że gminy te osiągnęły relatywnie wysoki poziom rozwoju. Jednakże duży udział tych gmin w czwartej i piątej setce (36%) oraz wystąpienie w tych setkach 5 gmin, w  których stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców jest mniejszy od jedności, wskazuje na trudności rozwojowe obszarów miejskich i wiejskich w ramach jednej gminy. Połączenie tych obszarów osłabia, a czasem eliminuje konkurencyjność obszarów, która ma duże znaczenie w stymulowaniu rozwoju.   
	4. W regionie wielkopolskim stwierdzono relatywnie wysoki poziom rozwoju gmin wiejskich, jednocześnie należy podkreślić bardzo duże zróżnicowanie poziomu rozwoju, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w pierwszej setce gmin (1359,13 i 439,40 punktów). Wskazuje to na potrzebę analizy przyczyn i podjęcia działań stymulujących rozwój gmin, charakteryzujących się znaczną otwartością na rozwój, a znajdujących się w dolnej części pierwszej setki.
	5. Trzy najwyżej rozwinięte (punktowane) gminy powiatu poznańskiego ziemskiego (Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las, odpowiednio 1359 punktów, 887 i 834) mogą służyć jako przykład studyjny dla innych gmin. Wykazują one wysoki poziom otwartości na rozwój (60%-35% wydatków budżetowych na projekty rozwojowe, zmienna 3 i 4) i dużą umiejętność zarządzania rozwojem (liczba pracujących od 735 do 313 na 1000 mieszkańców oraz liczba podmiotów gospodarczych od 135 do 165/1000 mieszkańców). 
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