
TABL. 3 (294). WYDATKI  BUDŻETÓW  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  WEDŁUG  RODZAJÓW   

LOCAL  SELF-GOVERNMENT  ENTITIES  BUDGETS  EXPENDITURE  BY  TYPE   

Ogółem 
Total 

Gminy 
a 

Gminas
 a
 

Miasta na 
prawach 
powiatu 
Cities with 
powiat 
status 

Powiaty 
Powiats 

Woje-     
wództwo 
Voivodship 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł     in mln zl 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................................2000 4483,6 1720,4 1834,3 716,4 212,5 T O T A L 
 2005 6223,0 2629,1 2346,1 805,0 442,8  
 2006 7169,8 3114,8 2631,6 865,2 558,3  

w tym:      of which: 
Dotacje .....................................  564,0 141,0 209,9 39,2 173,9 Allocations 

w tym dotacje dla zakładów 
budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych, rachunku do-
chodów własnych 
jednostek budżetowych b i 
funduszy celowych ...........  103,5 28,3 74,7 - 0,5 

of which allocations for budg-
etary establishments, auxil-
iary units, own income ac-
count  of  budgetary  
entities

 b
  and  

appropriated funds 

Świadczenia na rzecz osób fi-
zycznych ..............................  906,9 629,3 215,5 59,9 2,2 Benefits for natural persons 

a Bez wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.   b Patrz uwagi ogólne, ust. 7 na str. 303. 

a Excluding expenditure of gminas which are also cities with powiat status.   b See general notes, item 7 on page 303. 
 
 
TABL. 3 (294). WYDATKI  BUDŻETÓW  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  WEDŁUG  RODZAJÓW  (dok.) 

LOCAL  SELF-GOVERNMENT  ENTITIES  BUDGETS  EXPENDITURE  BY  TYPE  (cont.) 

Ogółem 
Total 

Gminy 
a 

Gminas
 a
 

Miasta na 
prawach 
powiatu 
Cities with 
powiat 
status 

Powiaty 
Powiats 

Woje-     
wództwo 
Voivodship 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł     in mln zl 

SPECIFICATION 

Wydatki bieżące jednostek bud-
żetowych ..............................  4113,7 1650,4 1669,9 642,7 150,7 

Current expenditure of 
budgetary entities 

w tym:      of which: 
wynagrodzenia .....................  2053,8 895,0 732,6 372,6 53,6 wages and salaries 
składki na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i 
Fundusz Pracy .................  388,8 178,1 135,5 65,3 9,9 

contributions to compulsory 
social security and the 
Labour Fund 

zakup materiałów i usług ......  1436,1 493,7 699,0 161,6 81,8 
purchase of materials and 
services  

Obsługa długu publicznego ......  55,1 20,2 28,6 4,9 1,4 Public debt servicing 
Wydatki majątkowe ...................  1474,5 665,2 475,9 114,9 218,5 Property expenditure 

w tym inwestycyjne b .............  1422,4 653,2 443,2 114,8 211,2 of which investment expenditure
 b
 

a Bez wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.   b Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych 
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych. 

a Excluding expenditure of gminas which are also cities with powiat status.   b Including allocations for financing investment tasks of budgetary 
establishments, auxiliary units, own income account of budgetary entities and appropriated funds. 

 


