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INFORMACJE SYGNALNE

Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w 2018 r.  
wyniosły 16337,9 mln zł (o 10,6% więcej niż w 2017 r.) i stanowiły 6,5% łącznych dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

W 2018 r. dochody budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego województwa pomorskiego były  
niższe niż wydatki, co wpłynęło na ujemny wynik  
budżetów tych jednostek. O deficycie zdecydował  
w największym stopniu ujemny wynik budżetów gmin  
i powiatów.

Największy wzrost 
dochodów w odniesieniu 
do 2017 r. dotyczył 
jednostek samorządu 
województwa oraz miast 
na prawach powiatu

-576,5 mln zł 
Wynik budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego w 2018 r. 

Tablica 1. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2017 = 100 W %
OGÓŁEM 16 337,9 110,6 100,0

Gminy a 7 789,4 108,3 47,7

miejskie 2 390,2 111,3 14,6
miejsko-wiejskie 1 626,4 107,5 10,0
wiejskie 3 772,8 106,8 23,1

Miasta na prawach powiatu 5 764,5 111,7 35,3
Powiaty 1 743,2 109,2 10,7
Województwo 1 040,8 127,2 6,4
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

W strukturze dochodów jednostek samorządowych województwa pomorskiego dochody 
gmin wyniosły 47,7%, miast na prawach powiatu – 35,3%, powiatów – 10,7%, a województwa  
– 6,4%. Największą część dochodów stanowiły dochody własne – 49,5% (w kraju – 49,3%),  
a najmniejszą subwencja ogólna z budżetu państwa – 21,3% (w kraju – 22,4%). 

W 2018 r. wydatki ogółem jednostek samorządowych województwa wyniosły 16914,4 mln zł 
(wzrost o 14,5% w porównaniu z 2017 r.) i stanowiły 6,5% łącznych wydatków jednostek  
samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

Tablica 2. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2017 = 100 W %
OGÓŁEM 16 914,4 114,5 100,0
Gminy a 8 250,2 113,6 48,8

miejskie 2 461,5 115,2 14,6
miejsko-wiejskie 1 767,2 116,2 10,4
wiejskie 4 021,4 111,6 23,8

Miasta na prawach powiatu 5 816,0 113,5 34,4
Powiaty 1 803,0 116,5 10,7
Województwo 1 045,3 125,2 6,2
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Środki jednostek  
samorządu terytorialnego 
uzyskane w 2018 r.  
z Unii Europejskiej na  
finansowanie programów  
i projektów unijnych  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosły 
31,94 zł (o 28,7% więcej niż 
rok wcześniej)
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W strukturze wydatków ogółem wydatki gmin stanowiły 48,8%, miast na prawach powiatu  
– 34,4%, powiatów – 10,7%, a województwa – 6,2%. Zarówno w województwie pomorskim, jak 
i w kraju główną część wydatków jednostek samorządu terytorialnego stanowiły wydatki 
bieżące (78,1%; w kraju – 79,6%). 

Wykres 2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca  
według poziomu terytorialnego jednostki w 2018 r.

Wykres 1. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego   
według rodzajów w 2018 r.

Tablica 3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Gminy a
Miasta na 
prawach 
powiatu

Powiaty
Woje- 

wództwo

Nadwyżka (+) lub deficyt (-) w mln zł     2017 -2,6 -71,7 +37,7 +48,4 -17,0
2018 -576,5 -460,8 -51,5 -59,8 -4,5

a Bez wyników miast na prawach powiatu.

Budżety gmin (bez miast na prawach powiatu)

Dochody gmin w województwie pomorskim, stanowiące 6,4% dochodów wszystkich gmin 
w kraju w 2018 r., wyniosły 7789,4 mln zł i były o 8,3% wyższe niż w 2017 r. Udział dochodów 
gmin wiejskich w dochodach gmin ogółem wyniósł 48,4%, miejskich było to 30,7%, a miejsko-
-wiejskich – 20,9%.

Udział wydatków  
inwestycyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego 
województwa pomorskiego  
w wydatkach ogółem  
w 2018 r. wyniósł 20,9%  
(w kraju – 19,7%)

Zarówno w województwie 
pomorskim, jak 
i we wszystkich 
województwach w Polsce 
wynik budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 
był ujemny

Zarówno dochody, jak  
i wydatki na 1 mieszkańca 
najwyższe były w miastach 
na prawach powiatu
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Dochody własne gmin stanowiły 40,9% dochodów gmin ogółem (w kraju – 43,3%). W dochodach 
własnych największy udział miały dochody z tytułu podatku dochodowego od osób  
fizycznych – 14,9% dochodów gmin ogółem (w kraju – 17,2%) i podatku od nieruchomości  
– 10,8% (11,4%). Spośród gmin województwa największy udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem odnotowano w gminie Krynica Morska (75,6%), Łeba (75,2%) oraz w 
Jastarni (69,7%) i na Helu (67,7%),  
a najmniejszy w gminach: Nowa Karczma (20,7%), Brusy (21,0%), Stara Kiszewa (21,6%), Linia 
(21,6%) oraz Sierakowice (22,0%).

W budżetach gmin dotacje stanowiły 36,0% dochodów gmin ogółem (w kraju – 33,4%).  
Największy udział miały dotacje celowe (30,4% dochodów ogółem), w tym 26,0% stanowiły  
dotacje przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosły 23,1% dochodów ogółem  
(w kraju – 23,4%), a największy udział w subwencji stanowiła część oświatowa (17,9% dochodów 
gmin ogółem).

Wykres 3. Dochody budżetów gmin według rodzajów w 2018 r.

Wydatki gmin województwa pomorskiego ogółem w 2018 r. wyniosły 8250,2 mln zł  
(co oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu z 2017 r.) i stanowiły 6,5% wydatków wszystkich 
gmin w kraju. Udział gmin wiejskich w wydatkach gmin ogółem wyniósł 48,7%, miejskich  
– 29,8%, a miejsko-wiejskich – 21,4%. 

Główną pozycją wydatków gmin w podziale według rodzajów były wydatki bieżące, które 
stanowiły 77,9% wydatków gmin ogółem (w kraju – 79,4%). Najwięcej – 25,3% wydatków ogółem 
– przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na wynagrodzenia przeznaczono  
23,0% wydatków ogółem, a na zakup materiałów i usług – 15,3%.

Wydatki majątkowe stanowiły 22,1% wydatków ogółem i blisko w całości (21,8% wydatków  
ogółem) zostały przeznaczone na inwestycje (w kraju wydatki majątkowe stanowiły 20,6%,  
w tym inwestycyjne odpowiednio – 20,3%). Udział wydatków inwestycyjnych w 48 gminach  
województwa był wyższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższy udział wydatków na  
inwestycje w wydatkach ogółem odnotowano w gminach: Krynica Morska (47,2%), Cedry  
Wielkie (41,4%) oraz Dziemiany (39,8%). Najniższy natomiast udział odnotowano w gminach: 
Osieczna (2,0%), Stary Dzierzgoń (3,1%) oraz Morzeszczyn (3,4%).

W strukturze wydatków gminnych w podziale na działy dominowały wydatki na oświatę  
i wychowanie (27,6%). W dalszej kolejności wydatkowano środki na rodzinę (23,5%),  
transport i łączność (10,3%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,4%)  
oraz na administrację publiczną (7,5%).

Udział wydatków gmin na oświatę i wychowanie w wydatkach gmin ogółem najwyższy  
był w gminach wiejskich – 28,7%, a następnie w gminach miejskich – 27,1%, natomiast  
najniższy w gminach miejsko-wiejskich – 25,9%.

Pod względem wielkości 
dochodów gmin na 1 
mieszkańca województwo 
pomorskie znalazło się na 
pierwszej pozycji w kraju

Gminy miejskie

Gminy miejsko-wiejskie

Gminy wiejskie
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Wykres 4. Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2018 r.

W 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały średnio 5538,42 zł (w 2017 r.  
– 4906,40 zł). W 56 gminach województwa wydatki na 1 mieszkańca były wyższe od średniej  
wojewódzkiej. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica Morska  
– 18687,58 zł, Łeba – 9724,58 zł, Jastarnia – 8592,18 zł oraz Dziemiany – 8359,04 zł, a najniższe  
w gminie wiejskiej Tczew – 4318,93 zł, Rumia – 4349,80 zł, Stary Targ – 4400,21 zł  
oraz Koczała – 4490,06 zł.

Na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przeznaczyły średnio 1204,83 zł.  
Najwyższą kwotę na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydano w gminach: Krynica  
Morska – 8813,03 zł, Łeba – 3843,65 zł oraz Dziemiany – 3324,30 zł, a najniższą w gminach:  
Osieczna – 91,38 zł, Stary Dzierzgoń – 142,58 zł i Morzeszczyn – 160,98 zł.

Mapa 1. Dochody budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2018 r.

W 2018 r. na 1 mieszkańca gmin przypadało średnio 5229,10 zł dochodów (w 2017 r. – 4857,96 zł).  
Najwyższy dochód na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica Morska – 13582,21 zł,  
Łeba – 8098,79 zł, Dziemiany – 7742,41 zł oraz Suchy Dąb – 7542,03 zł. Natomiast najniższe  
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca) okazały się dochody w gminie Stary Targ – 4109,00 zł, gminie  
miejskiej Malbork – 4224,71 zł, Ostaszewie – 4272,94 zł oraz w gminie Koczała – 4284,22 zł.

a Bez dochodów gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Krynica Morska  
zajmowała czwarte miejsce 
wśród wszystkich gmin  
w kraju pod względem  
wysokości dochodów na  
1 mieszkańca (13582,21 zł)
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Gminy wiejskie
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4900,01  –   5900,00   (50)
41 09,00 –   4900,00   (38)
(w nawiasach podano 
liczbę gmin)

Miasta na prawach powiatu
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Mapa 2. Wydatki budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2018 r.

Budżety miast na prawach powiatu

Dochody miast na prawach powiatu w województwie pomorskim w 2018 r. wyniosły  
5764,5 mln zł (wzrost o 11,7% w porównaniu z 2017 r.) i stanowiły 6,7% dochodów wszystkich  
miast na prawach powiatu w kraju.

Wykres 5. Dochody budżetów miast na prawach powiatu według rodzajów w 2018 r.

Dochody własne miast na prawach powiatu stanowiły 65,5% ich dochodów ogółem (w kraju  
– 61,3%). Główne źródło dochodów własnych miast na prawach powiatu stanowił podatek  
dochodowy od osób fizycznych (26,7% dochodów ogółem) oraz podatek od nieruchomości  
(11,5% dochodów ogółem). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem  
wykazał Sopot (75,1%), a najmniejszy Słupsk (50,4%). 

Dotacje stanowiły 18,7% dochodów ogółem miast na prawach powiatu (w kraju – 20,7%),  
w tym większość stanowiły dotacje celowe – 15,2% dochodów ogółem. Dotacje celowe  
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 12,9% dochodów  
ogółem.

a Bez wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Krynica Morska w 2018 r. 
zajmowała drugie miejsce 
wśród wszystkich gmin 
w kraju pod względem 
wysokości wydatków na  
1 mieszkańca (18687,58 zł)
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Miasta na prawach powiatu
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Wykres 6. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu według wybranych działów w 2018 r.

Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2018 r. wyniosły 5816,0mln zł i były wyższe  
o 13,5% w stosunku do 2017 r. Stanowiły one 6,7% wydatków wszystkich miast na prawach  
powiatu w kraju.

Główną pozycją w wydatkach były wydatki bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 
81,8% (w kraju – 83,1%). Na wynagrodzenia przeznaczono 25,2% wydatków ogółem, na zakup 
materiałów i usług – 25,1%, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,8%, dotacje – 9,8%.  
Wydatki majątkowe stanowiły 18,2% wydatków ogółem, w tym 16,2% przeznaczono na 
inwestycje (w kraju – 16,9%, w tym na inwestycje – 15,7%).

Analizując wydatki według działów, samorządy miast na prawach powiatu wydatkowały 
środki przede wszystkim na oświatę i wychowanie (27,4%), a następnie na transport  
i łączność (18,0%), rodzinę (12,4%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,5%)  
oraz na administrację publiczną (6,0%).

W 2018 r. w miastach na prawach powiatu na 1 mieszkańca przypadało średnio 6874,03 zł 
dochodów ogółem (w 2017 r. – 6149,03 zł), w tym 4504,40 zł dochodów własnych  
(w 2017 r. – 3977,59 zł). Największy dochód ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca osiągnął 
Sopot – 9063,84 zł, a najmniejszy Słupsk – 6053,55 zł. Najwyższy dochód własny na  
1 mieszkańca zanotowano w Sopocie – 6804,09 zł, najniższy natomiast w Słupsku  
– 3050,33 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wydały średnio 6935,43 zł  
(w 2017 r. – 6104,12 zł), w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono średnio na  
1 mieszkańca 1122,24 zł (w 2017 r. – 692,38 zł). Najwyższe wydatki ogółem poniósł Sopot  
(8974,76 zł na 1 mieszkańca), a najniższe Słupsk (6269,49 zł).

W przeliczeniu na  
1 mieszkańca zarówno 
najwyższe dochody, jak 
i wydatki wśród miast 
na prawach powiatu 
województwa odnotowano 
w Sopocie

Wśród miast na prawach 
powiatu w województwie 
najwyższy udział 
wydatków na inwestycje 
w wydatkach ogółem 
odnotowano w Sopocie 
(21,5%), a najniższy  
w Słupsku (13,1%)
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Wykres 7. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2018 r.

Budżety powiatów

Powiaty w województwie pomorskim w 2018 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości  
1743,2 mln zł. W stosunku do wielkości dochodów z 2017 r. były one wyższe o 9,2% i stanowiły 
6,2% dochodów wszystkich powiatów w kraju.

Wykres 8. Dochody budżetów powiatów według rodzajów w 2018 r.

Dochody własne powiatów stanowiły 34,8% dochodów ogółem (w kraju – 36,0%). Najwięcej 
dochodów własnych wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych 
(18,7% dochodów ogółem). Najwyższy odsetek dochodów własnych odnotowano w powiecie 
gdańskim (54,1% dochodów ogółem), słupskim (40,7%) i tczewskim (40,2%), a najniższy  
w powiatach: sztumskim (24,0%), bytowskim (25,5%) i chojnickim (27,0%).

Dotacje stanowiły 25,9% dochodów powiatów ogółem (w kraju – 26,4%), w tym najwięcej  
wykazano dotacji celowych (17,5% dochodów ogółem), zwłaszcza tych z budżetu państwa 
przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej (8,7% dochodów ogółem). 
Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły odpowiednio 39,3% (w kraju – 37,6%), w tym 
największą część stanowiła subwencja oświatowa – 31,5% dochodów ogółem.

Sopot zajął trzecie 
miejsce spośród miast  
na prawach powiatu  
w kraju pod względem 
wysokości dochodów na  
1 mieszkańca (9063,84 zł)
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Wykres 9. Dochody i wydatki budżetów powiatów według wybranych działów w 2018 r.

Wydatki ogółem powiatów województwa w 2018 r. wyniosły 1803,0 mln zł. Były one wyższe  
o 16,5% od poniesionych w 2017 r. i stanowiły 6,3% wydatków wszystkich powiatów w kraju.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 77,9% (w kraju – 79,1%), w tym  
najwięcej (40,7%) przeznaczono na wynagrodzenia. Zakup materiałów i usług stanowił 14,3% 
wydatków ogółem, pochodne od wynagrodzeń i dotacje – po 6,8%, a świadczenia na rzecz 
osób fizycznych – 4,5%.

Wydatki majątkowe powiatów stanowiły 22,1% wydatków ogółem i w większości zostały 
przeznaczone na inwestycje – 21,7% (w kraju – 20,9%, w tym na inwestycje – 20,7%).  
Najwyższy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem odnotowano w powiecie 
puckim (32,7%), bytowskim (31,7%) oraz chojnickim (26,8%), natomiast najniższy – w powiecie 
malborskim i tczewskim (po 9,3%) oraz człuchowskim (13,3%).

W podziale na działy najwięcej środków samorządy powiatowe wydatkowały na oświatę  
i wychowanie (33,6%), a następnie na transport i łączność (13,5%), pomoc społeczną (9,6%), 
administrację publiczną i edukacyjną opiekę wychowawczą (po 9,4%).

W 2018 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1170,22 zł  
(w 2017 r. – 1077,85 zł). Dochody wyższe od średniej osiągnęło 9 powiatów. Najwyższe  
dochody na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie człuchowskim (1836,10 zł), a najniższe  
w powiecie gdańskim (800,91 zł). Średnio na 1 mieszkańca przypadło 407,46 zł dochodów 
własnych (w 2017 r. – 368,88 zł). Najwyższy dochód własny na 1 mieszkańca odnotowano  
w powiecie człuchowskim (665,19 zł), a najniższy w powiecie sztumskim (300,23 zł).

Wydatki powiatów na 1 mieszkańca wyniosły 1210,34 zł (w 2017 r. – 1045,14 zł). Wydatki powyżej  
średniej wojewódzkiej poniosło 10 powiatów. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano 
w powiecie człuchowskim (1840,97 zł), a najniższe w powiecie gdańskim (751,57zł).

Najwyższe wydatki 
inwestycyjne  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wykazano 
w powiecie bytowskim 
(493,65 zł), a najniższe  
w powiecie tczewskim 
(117,06 zł)
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Wykres 10. Dochody i wydatki budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2018 r.

Budżet województwa

Dochody ogółem samorządu województwa pomorskiego w 2018 r. wyniosły 1040,8 mln zł 
(wzrost o 27,2% w porównaniu z 2017 r.) i stanowiły 6,1% dochodów wszystkich województw  
w kraju.

Dochody własne budżetu województwa stanowiły 49,9% dochodów ogółem (w kraju – 53,2%),  
a ich głównym źródłem był podatek dochodowy od osób prawnych (35,0% dochodów ogółem). 
Dotacje stanowiły 41,2% dochodów ogółem (w kraju – 33,9%), a pozostałe 8,9% dochodów  
pochodziło z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w kraju – 12,9%). Najwięcej środków  
z subwencji przypadło na część wyrównawczą 4,5% dochodów ogółem (w kraju – 6,9%).

Wykres 11. Dochody budżetu województwa według rodzajów w 2018 r.

Pod względem 
wysokości dochodów 
na 1 mieszkańca powiat 
człuchowski zajmował 
piąte miejsce wśród 
wszystkich powiatów  
w kraju (1836,10 zł)

Głównym źródłem 
dochodów własnych 
budżetu województwa  
był podatek dochodowy 
od osób prawnych  
i fizycznych (89,5%)
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W 2018 r. samorząd województwa wydał 1045,3 mln zł, co oznacza zwiększenie wydatków  
o 25,2% w porównaniu z 2017 r. Wydatki te stanowiły 6,3% wydatków wszystkich województw  
w kraju. Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące – 59,8% wydatków ogółem  
(w kraju – 64,1%). Spośród wydatków bieżących na dotacje przeznaczono 32,5% wydatków 
ogółem, na wynagrodzenia – 11,8%, na zakup materiałów i usług – 10,7%, na pochodne od 
wynagrodzeń – 2,1%, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,5%. Wydatki majątkowe 
stanowiły 40,2% wydatków ogółem, w tym 39,1% stanowiły wydatki inwestycyjne (w kraju  
– 35,9%, w tym inwestycyjne – 33,9%).

W podziale według działów najwięcej środków samorząd województwa wydatkował  
na transport i łączność (55,4%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (10,8%),  
administrację publiczną (9,7%), ochronę zdrowia (6,2%) i pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej (5,8%).

W 2018 r. na 1 mieszkańca przypadało średnio 447,05 zł dochodów (w 2017 r. – 352,62 zł),  
w tym dochodów własnych – 223,05 zł (w 2017 r. – 192,52 zł). Dochody ogółem w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w województwie pomorskim były wyższe od średniej krajowej o 5,70 zł,  
a dochody własne były niższe o 11,88 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 448,97 zł (w 2017 r. – 359,96 zł), w tym na 
inwestycje – 175,52 zł (w 2017 r. – 78,47 zł).

Wykres 12. Dochody i wydatki budżetu województwa według wybranych działów w 2018 r.

Wydatki ogółem  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca były wyższe 
od średniej w kraju  
o 17,29 zł, a inwestycyjne  
o 29,35 zł

0 10 20 30 5040 60 %

Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe

Dochody Wydatki

Transport i łączność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



11

Tablica 4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 
pomorskiego na tle kraju w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Polska Województwo pomorskie

ogółem 2017 = 100 ogółem Polska = 100 2017 = 100
O G Ó Ł E M a

Dochody:
w mln zł  251 846,4 109,6 16 337,9 6,5 110,6

dochody własne  124 042,1 109,5 8 092,6 6,5 112,4
dotacje 71 374,5 114,5 4 760,1 6,7 115,3
subwencja ogólna z budżetu państwa 56 429,7 104,0 3 485,2 6,2 101,3

na 1 mieszkańca w zł  6 556,26 109,6 7 017,36 107,0 110,2
Wydatki:

w mln zł  259 386,3 112,7 16 914,4 6,5 114,5
wydatki bieżące  206 508,3 105,9 13 217,4 6,4 105,4
wydatki majątkowe  52 877,9 150,2 3 697,0 7,0 165,9
w tym inwestycyjne b 51 023,2 152,5 3 536,5 6,9 173,3

na 1 mieszkańca w zł  6 752,54 112,7 7 264,97 107,6 114,1
GMINY c

Dochody:
w mln zł  121 425,6 109,2 7 789,4 6,4 108,3

dochody własne  52 530,3 109,3 3 189,0 6,1 111,2
dotacje 40 536,0 112,5 2 804,9 6,9 109,6
subwencja ogólna z budżetu państwa 28 359,3 104,8 1 795,6 6,3 101,8

na 1 mieszkańca w zł  4 702,47 109,2 5 229,10 111,2 107,6
Wydatki:

w mln zł  127 132,8 113,5 8 250,2 6,5 113,6
wydatki bieżące  100 890,8 105,5 6 426,8 6,4 103,9
wydatki majątkowe  26 241,9 160,1 1 823,4 6,9 168,7
w tym inwestycyjne b 25 817,2 160,7 1 794,7 7,0 170,0

na 1 mieszkańca w zł  4 923,50 113,5 5 538,42 112,5 112,9
MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dochody:
w mln zł  85 507,8 108,9 5 764,5 6,7 111,7

dochody własne  52 411,3 108,5 3 777,3 7,2 113,1
dotacje 17 713,0 115,0 1 075,6 6,1 115,1
subwencja ogólna z budżetu państwa 15 383,5 103,8 911,5 5,9 102,6

na 1 mieszkańca w zł  6 790,91 109,0 6 874,03 101,2 111,8
Wydatki:

w mln zł  87 014,6 110,8 5 816,0 6,7 113,5
wydatki bieżące  72 311,1 106,2 4 760,3 6,6 107,1
wydatki majątkowe  14 703,6 141,3 1 055,6 7,2 155,1
w tym inwestycyjne b 13 657,5 145,1 941,1 6,9 161,9

na 1 mieszkańca w zł  6 910,58 111,0 6 935,43 100,4 113,6
POWIATY

Dochody:
w mln zł  27 959,3 110,1 1 743,2 6,2 109,2

dochody własne  10 076,3 111,0 607,0 6,0 111,2
dotacje 7 377,4 122,0 451,0 6,1 128,6
subwencja ogólna z budżetu państwa 10 505,6 102,4 685,2 6,5 98,1

na 1 mieszkańca w zł  1 082,79 110,1 1 170,22 108,1 108,6
Wydatki:

w mln zł  28 656,6 113,0 1 803,0 6,3 116,5
wydatki bieżące  22 673,8 106,6 1 405,3 6,2 106,4
wydatki majątkowe  5 982,8 146,5 397,7 6,6 175,5
w tym inwestycyjne b 5 933,7 147,6 392,0 6,6 177,0

na 1 mieszkańca w zł  1 109,79 113,0 1 210,34 109,1 115,8
WOJEWÓDZTWO

Dochody:
w mln zł  16 953,7 114,8 1 040,8 6,1 127,2

dochody własne  9 024,2 116,0 519,3 5,8 116,3
dotacje 5 748,2 118,1 428,6 7,5 151,2
subwencja ogólna z budżetu państwa 2 181,3 102,6 92,9 4,3 105,7

na 1 mieszkańca w zł  441,35 114,8 447,05 101,3 126,8
Wydatki:

w mln zł  16 582,3 115,8 1 045,3 6,3 125,2
wydatki bieżące  10 632,6 106,4 625,0 5,9 105,2
wydatki majątkowe  5 949,7 137,5 420,3 7,1 174,5
w tym inwestycyjne b 5 614,8 141,3 408,6 7,3 224,5

na 1 mieszkańca w zł  431,68 115,8 448,97 104,0 124,7

a Suma budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województwa.   b Łącznie z dotacjami na finan-
sowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.   c Bez dochodów i wydatków gmin 
mających również status miasta na prawach powiatu.
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