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INFORMACJE SYGNALNE

    110,7 
Wskaźnik dynamiki dochodów  
budżetów jednostek samorządu  
terytorialnego

W 2019 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 
miast na prawach powiatu i gmin.

Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w 2019 r. 
wyniosły 18082,3 mln zł (o 10,7% więcej niż w 2018 r.) i stanowiły 6,5% łącznych dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

Największy wzrost 
dochodów w odniesieniu 
do 2018 r. dotyczył 
jednostek samorządu 
województwa oraz miast 
na prawach powiatuTablica 1. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2018 = 100 W %
OGÓŁEM 18 082,3 110,7 100,0

Gminy a 8 536,3 109,6 47,2

miejskie 2 607,6 109,1 14,4
miejsko-wiejskie 1 763,1 108,4 9,8
wiejskie 4 165,6 110,4 23,0

Miasta na prawach powiatu 6 428,6 111,5 35,6
Powiaty 1 830,5 105,0 10,1
Województwo 1 286,9 123,6 7,1
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Środki jednostek 
samorządu terytorialnego 
uzyskane w 2019 r.
z Unii Europejskiej na 
finansowanie programów  
i projektów unijnych
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosły 
41,88 zł (o 31,1% więcej  
niż rok wcześniej)

W strukturze dochodów jednostek samorządowych województwa pomorskiego przeważały 
dochody gmin (47,2%) oraz miast na prawach powiatu (35,6%). Największą część dochodów 
ogółem stanowiły dochody własne – 48,9% (w kraju – 48,7%), a najmniejszą subwencja  
ogólna z budżetu państwa – 20,9% (w kraju – 22,2%). 

W 2019 r. wydatki ogółem jednostek samorządowych województwa wyniosły 18402,1 mln zł 
(wzrost o 8,8% w porównaniu z 2018 r.) i stanowiły 6,6% łącznych wydatków jednostek  
samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

Tablica 2. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2018 = 100 W %
OGÓŁEM 18 402,1 108,8 100,0
Gminy a 8 584,2 104,0 46,6

miejskie 2 626,8 106,7 14,3
miejsko-wiejskie 1 745,7 98,8 9,5
wiejskie 4 211,8 104,7 22,9

Miasta na prawach powiatu 6 671,6 114,7 36,3
Powiaty 1 828,6 101,4 9,9
Województwo 1 317,7 126,1 7,2
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.
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W strukturze wydatków ogółem wydatki gmin stanowiły 46,6%, miast na prawach powiatu  
– 36,3%, powiatów – 9,9%, a województwa – 7,2%. Zarówno w województwie pomorskim,  
jak i w kraju główną część wydatków jednostek samorządu terytorialnego stanowiły wydatki 
bieżące (80,0%; w kraju – 81,8%). 

Wykres 1. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego   
według rodzajów w 2019 r.

Dochody
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Dochody własne
Dotacje 
Subwencja ogólna

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Gminy

Miasta na 
prawach powiatu

Powiaty

Województwo

a

a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Udział wydatków 
inwestycyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego
województwa 
pomorskiego w wydatkach 
ogółem w 2019 r. wyniósł 
19,0% (w kraju – 17,5%)

Wykres 2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca  
w 2019 r.
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a

a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Zarówno dochody, jak  
i wydatki na 1 mieszkańca 
najwyższe były w miastach 
na prawach powiatu

Tablica 3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

WYSZCZEGÓLNIENIE
Nadwyżka (+) lub deficyt (-) w mln zł

2018 2019
OGÓŁEM -576,5 -319,8
Gminy a -460,8 -47,9
Miasta na prawach powiatu -51,5 -243,0
Powiaty -59,8 1,9
Województwo -4,5 -30,7
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Zarówno w województwie 
pomorskim, jak  
i w większości 
województw w Polsce 
wynik budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 
był ujemny
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Budżety gmin (bez miast na prawach powiatu)

Dochody gmin w województwie pomorskim stanowiące 6,3% dochodów wszystkich gmin 
w kraju w 2019 r. wyniosły 8536,3 mln zł i były o 9,6% wyższe niż w 2018 r. Udział dochodów 
gmin wiejskich w dochodach gmin ogółem wyniósł 48,8%, miejskich – 30,5%, a miejsko- 
-wiejskich – 20,7%.

Dochody własne gmin stanowiły 41,2% dochodów gmin ogółem (w kraju – 43,3%).  
W dochodach własnych największy udział miały dochody z tytułu podatku dochodowego  
od osób fizycznych – 15,2% dochodów gmin ogółem (w kraju – 17,2%) i podatku od  
nieruchomości – 10,1% (odpowiednio 10,6%). Największy udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem odnotowano w Krynicy Morskiej (81,6%), Łebie (73,0%), Helu (71,6%) 
oraz w gminie wiejskiej Ustka (63,9%), a najmniejszy w gminach: Linia (22,7%),  
Stara Kiszewa (24,7%), Trzebielino (24,8%) oraz Sadlinki (24,9%).

W budżetach gmin dotacje stanowiły 36,2% dochodów gmin ogółem (w kraju – 34,2%).  
Największy udział miały dotacje celowe (31,1% dochodów ogółem), w tym 28,1% stanowiły 
dotacje przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosły 22,6% dochodów ogółem 
(w kraju – 22,5%), a największy udział w subwencji stanowiła część oświatowa  
(17,5% dochodów gmin ogółem).

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

Wykres 3. Dochody budżetów gmin według rodzajów w 2019 r.
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Wydatki gmin województwa pomorskiego ogółem w 2019 r. wyniosły 8584,2 mln zł  
(wzrost  o 4,0% w porównaniu z 2018 r.) i stanowiły 6,3% wydatków wszystkich gmin w kraju. 
Udział gmin wiejskich w wydatkach gmin ogółem wyniósł 49,1%, miejskich – 30,6%,  
a miejsko-wiejskich – 20,3%. 

Główną pozycją wydatków gmin w podziale według rodzajów były wydatki bieżące, które  
stanowiły 82,8% wydatków gmin ogółem (w kraju – 83,1%). Najwięcej – 34,5% wydatków  
bieżących przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wynagrodzenia –28,7%, 
a na zakup materiałów i usług –18,6%.

Wydatki majątkowe stanowiły 17,2% wydatków ogółem i blisko w całości (16,7% wydatków 
ogółem) zostały przeznaczone na inwestycje (w kraju wydatki majątkowe stanowiły 16,9%,  
w tym inwestycyjne odpowiednio – 16,6%). Udział wydatków inwestycyjnych w 52 gminach 
województwa był wyższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższy udział wydatków na  
inwestycje w wydatkach ogółem odnotowano w gminach: Cedry Wielkie (39,2%), Kaliska 
(38,2%), Krynica Morska (35,7%) oraz Przywidz (35,2%), a najniższy w gminach: Osieczna 
(1,4%), Miłoradz (1,8%) oraz Morzeszczyn (3,1%).

W strukturze wydatków gmin w podziale na działy dominowały wydatki na oświatę  
i wychowanie (28,2%), na rodzinę (27,1%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
(8,2%), transport i łączność (7,7%) oraz na administrację publiczną (7,5%).

Udział wydatków gmin na oświatę i wychowanie w wydatkach gmin ogółem najwyższy był  
w gminach wiejskich – 28,8%, a najniższy w gminach miejsko-wiejskich – 27,5%.
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Wykres 4. Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2019 r.
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W 2019 r. dochód na 1 mieszkańca gmin wyniósł 5703,14 zł (w 2018 r. – 5229,10 zł). Najwyższy  
dochód na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica Morska – 23041,20 zł, Jastarnia  
– 8989,40 zł, Łeba – 8400,69 zł oraz Kolbudy 7758,93 zł, a najniższe w gminie Sztum – 4495,55 zł, 
Ostaszewo – 4547,57 zł, Pelplin – 4647,72 zł oraz Prabuty – 4764,80 zł.

Mapa 1. Dochody budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2019 r.

W zł:

8900,01
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5900,01
4900,01
4495,55

– 23041,20      (2)
–  8900,00    (12)
–  6900,00    (34)
–  5900,00    (60)
–  4900,00     (11)

(w nawiasach podano
liczbę gmin)

Miasta na prawach powiatu

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

Krynica Morska  
zajęła drugie miejsce 
wśród wszystkich gmin 
w kraju pod względem 
wysokości dochodów na  
1 mieszkańca (23041,20 zł)

W 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały średnio 5735,17 zł (w 2018 r.  
– 5538,42 zł). W 60 gminach województwa wydatki na 1 mieszkańca były wyższe od średniej 
wojewódzkiej. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica Morska 
– 15648,91 zł, Łeba – 9316,83zł, Cedry Wielkie – 8603,24 zł oraz Jastarnia – 8418,79 zł,  
najniższe natomiast w gminie Osieczna – 4611,44 zł, Pelplin – 4638,50 zł, Sztum – 4671,54 zł 
oraz Prabuty – 4727,46 zł.

Na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przeznaczyły średnio 956,67 zł.  
Najwyższą kwotę na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydano w gminach:  
Krynica Morska – 5583,17 zł, Cedry Wielkie – 3371,25 zł oraz Łeba –3153,27 zł, a najniższą  
w gminach: Osieczna – 62,93 zł, Miłoradz – 90,36 zł i Morzeszczyn – 155,64 zł.
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Mapa 2. Wydatki budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2019 r.

W zł:
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(w nawiasach podano
liczbę gmin)

Miasta na prawach powiatu

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

Krynica Morska w 2019 r.  
zajęła drugie miejsce 
wśród wszystkich gmin 
w kraju pod względem 
wysokości wydatków na  
1 mieszkańca (15648,91 zł)

Budżety miast na prawach powiatu

Dochody miast na prawach powiatu w województwie pomorskim w 2019 r. wyniosły  
6428,6 mln zł (wzrost o 11,5% w porównaniu z 2018 r.) i stanowiły 6,8% dochodów wszystkich 
miast na prawach powiatu w kraju.

Wykres 5. Dochody budżetów miast na prawach powiatu według rodzajów w 2019 r.

Dochody własne 

Dotacje
Subwencja ogólna z budżetu państwa

61,1%

23,4%

1 5,5%

29,0%

1 1 ,4%

5,4%

1 2,8%

podatek dochodowy
podatek od nieruchomości
inne podatki
dochody z majątku
pozostałe2,5%

Dochody własne miast na prawach powiatu stanowiły 61,1% ich dochodów ogółem (w kraju 
– 58,6%). Główne źródło dochodów własnych miast na prawach powiatu stanowił podatek 
dochodowy od osób fizycznych (26,0% dochodów ogółem) oraz podatek od nieruchomości 
(11,4% dochodów ogółem). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
odnotowano w Sopocie (73,9%), a najmniejszy w Słupsku (48,1%).

Dotacje stanowiły 23,4% dochodów ogółem miast na prawach powiatu (w kraju – 23,1%),  
w tym większość stanowiły dotacje celowe – 17,1% dochodów ogółem. Dotacje celowe  
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 15,0% dochodów 
ogółem.
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Wykres 6. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu według działów w 2019 r.
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Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2019 r. wyniosły 6671,6 mln zł i były wyższe  
o 14,7% w stosunku do 2018 r. Stanowiły one 6,9% wydatków wszystkich miast na prawach 
powiatu w kraju.

Główną pozycją w wydatkach były wydatki bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem  
wyniósł 81,1% (w kraju – 83,6%). Na zakup materiałów i usług przeznaczono 30,5% wydatków 
bieżących, na wynagrodzenia  29,4%, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,9%,  
a na dotacje – 11,6%. Wydatki majątkowe stanowiły 18,9% wydatków ogółem, w tym 17,2%  
przeznaczono na inwestycje (w kraju – 16,4%, w tym na inwestycje – 15,1%).

Analizując wydatki według działów, samorządy miast na prawach powiatu wydatkowały 
środki przede wszystkim na oświatę i wychowanie (26,8%), a następnie na transport  
i łączność (20,6%), rodzinę (14,4%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,2%)  
oraz na administrację publiczną (5,9%).

W 2019 r. w miastach na prawach powiatu na 1 mieszkańca przypadało średnio 7644,00 zł 
dochodów ogółem (w 2018 r. – 6874,03 zł). Największy dochód ogółem w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca osiągnął Sopot – 10607,24 zł, a najmniejszy Słupsk – 6855,05 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wydały średnio 7932,95 zł  
(w 2018 r. – 6935,43 zł), w tym na wydatki inwestycyjne 1362,96 zł (w 2018 r. – 1122,24 zł).  
Najwyższe wydatki ogółem na 1 mieszkańca poniósł Sopot – 9921,11 zł, a najniższe Słupsk  
– 7029,82 zł.

Wśród miast na prawach 
powiatu w województwie 
najwyższy udział
wydatków na inwestycje 
w wydatkach ogółem 
odnotowano w Gdyni 
(20,9%), a najniższy  
w Słupsku (14,0%)

W przeliczeniu na  
1 mieszkańca najwyższe 
dochody i wydatki wśród 
miast na prawach powiatu 
odnotowano w Sopocie
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Wykres 7. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2019 r.
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1 mieszkańca (10607,24 zł)

Budżety powiatów

Powiaty w województwie pomorskim w 2019 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 
1830,5 mln zł (o 5,0% wyższe niż w 2018 r.), które stanowiły 6,0% dochodów wszystkich  
powiatów w kraju.

Wykres 8. Dochody budżetów powiatów według rodzajów w 2019 r.

Dochody własne

Dotacje
Subwencja ogólna  z budżetu państwa

podatek dochodowy
dochody z majątku
pozostałe

39,7%

19,1%

41,3%
19,9%

0,8%

19,0%

Dochody własne powiatów stanowiły 39,7% dochodów ogółem (w kraju – 40,1%). Najwięcej 
dochodów własnych wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (19,1%  
dochodów ogółem). Najwyższy udział dochodów własnych odnotowano w powiatach:  
gdańskim (57,9% dochodów ogółem), słupskim (51,3%) i puckim (45,8%), a najniższy  
w powiatach: malborskim (27,2%), bytowskim (31,8%) i sztumskim (33,1%).

Dotacje stanowiły 19,1% dochodów ogółem powiatów (w kraju – 21,9%), w tym najwięcej  
wykazano dotacji celowych (14,8%), głównie z budżetu państwa przeznaczonych na zadania  
z zakresu administracji rządowej (8,5% dochodów ogółem). Dochody z tytułu subwencji  
ogólnej stanowiły odpowiednio 41,3% (w kraju – 37,9%), w tym największą część stanowiła 
subwencja oświatowa – 33,9% dochodów ogółem.
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Wykres 9. Dochody i wydatki budżetów powiatów według działów w 2019 r.
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Wydatki ogółem powiatów województwa w 2019 r. wyniosły 1828,6 mln zł. Były one wyższe  
o 1,4% od poniesionych w 2018 r. i stanowiły 6,2% wydatków wszystkich powiatów w kraju.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 82,5% (w kraju – 82,1%), w tym  
najwięcej (52,9% wydatków bieżących) przeznaczono na wynagrodzenia. Zakup materiałów  
i usług stanowił 17,9% wydatków bieżących, pochodne od wynagrodzeń –  8,8%, dotacje  
– 8,4%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5,9%.

Wydatki majątkowe powiatów stanowiły 17,5% wydatków ogółem i w większości zostały 
przeznaczone na inwestycje – 17,2% wydatków ogółem (w kraju – 17,9%, w tym na inwestycje 
– 17,6%). Najwyższy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem odnotowano  
w powiatach: kościerskim (26,7%), bytowskim (24,9%) oraz słupskim (24,5%), natomiast  
najniższy w powiatach: kwidzyńskim (5,8%), nowodworskim (9,8%) oraz człuchowskim 
(10,5%).

W podziale na działy najwięcej środków samorządy powiatowe wydatkowały na oświatę  
i wychowanie (31,6%), transport i łączność (14,0%), pomoc społeczną (10,0%), administrację 
publiczną (9,9%) i edukacyjną opiekę wychowawczą (9,3%).

W 2019 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1222,94 zł  
(w 2018 r. – 1170,22 zł). Dochody wyższe od średniej osiągnęło 10 powiatów. Najwyższe  
dochody na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie człuchowskim (1904,71 zł), a najniższe  
w powiecie gdańskim (851,37zł). Średnio na 1 mieszkańca przypadło 485,12 zł dochodów  
własnych (w 2018 r. – 407,46 zł). Najwyższy dochód własny na 1 mieszkańca odnotowano  
w powiecie człuchowskim (688,79 zł), a najniższy w powiecie malborskim (390,82 zł).

Wydatki powiatów na 1 mieszkańca wyniosły 1221,67 zł (w 2018 r. – 1210,34 zł). Wydatki powyżej 
średniej wojewódzkiej poniosło 10 powiatów. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano 
w powiecie człuchowskim (1853,12 zł), a najniższe w powiecie gdańskim (785,32 zł).

Najwyższe wydatki 
inwestycyjne  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca odnotowano 
w powiecie kościerskim 
(385,83 zł), a najniższe  
w powiecie kwidzyńskim 
(64,74 zł)
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Wykres 10. Dochody i wydatki budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2019 r.
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Dochody Wydatki

Pod względem 
wysokości dochodów 
na 1 mieszkańca powiat 
człuchowski zajął ósme 
miejsce wśród wszystkich 
powiatów w kraju  
(1904,71 zł)

Budżet województwa

Dochody ogółem samorządu województwa pomorskiego w 2019 r. wyniosły 1286,9 mln zł 
(wzrost o 23,6% w porównaniu z 2018 r.) i stanowiły 6,9% dochodów wszystkich województw 
w kraju.

Dochody własne budżetu województwa stanowiły 52,1% dochodów ogółem (w kraju – 52,8%),  
a ich głównym źródłem był podatek dochodowy od osób prawnych (38,1%  dochodów ogółem). 
Dotacje stanowiły 39,8%  dochodów ogółem (w kraju – 33,5%), a pozostałe 8,1% dochodów 
pochodziło z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w kraju – 13,7%). Najwięcej środków  
z subwencji przypadło na część wyrównawczą 4,0% dochodów ogółem (w kraju – 7,4%).

Wykres 11. Dochody budżetu województwa według rodzajów w 2019 r.

Dochody własne

Dotacje
Subwencja ogólna  z budżetu państwa

46,7 %

0,9%
4,5%

podatek dochodowy

dochody z majątku
pozostałe52,1%

39,8%

8,1%

Głównym źródłem 
dochodów własnych 
budżetu województwa  
był podatek dochodowy 
od osób prawnych  
i fizycznych (89,6%)
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W 2019 r. samorząd województwa wydał 1317,7 mln zł, co oznacza zwiększenie wydatków  
o 26,1% w porównaniu z 2018 r. Wydatki te stanowiły 7,2% wydatków wszystkich województw 
w kraju. Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące – 52,4% wydatków ogółem  
(w kraju – 62,1%). Spośród wydatków bieżących na dotacje przeznaczono 51,8%, na zakup  
materiałów i usług – 21,4%, na wynagrodzenia – 19,0%, na pochodne od wynagrodzeń  
– 3,4%, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,7%. Wydatki majątkowe stanowiły  
47,6% wydatków ogółem, w tym 45,6% stanowiły wydatki inwestycyjne (w kraju – 37,9%,  
w tym inwestycyjne – 36,3%).

W podziale według działów najwięcej środków samorząd województwa wydatkował  
na transport i łączność (59,8%), ochronę zdrowia i kulturę i ochronę dziedzictwa  
narodowego (po 10,0%), administrację publiczną (7,9%) i na pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej (3,3%).

Wykres 12. Dochody i wydatki budżetu województwa według działów w 2019 r.
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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

W 2019 r. na 1 mieszkańca przypadało średnio 550,50 zł dochodów (w 2018 r. – 447,05 zł),  
w tym dochodów własnych – 286,56 zł (w 2018 r. – 223,05 zł). Dochody ogółem w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w województwie pomorskim były wyższe od średniej krajowej o 61,92 zł,  
a dochody własne wyższe o 28,36 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 563,64 zł (w 2018 r. – 448,97 zł), w tym  
na inwestycje – 256,89 zł (w 2018 r. – 175,52 zł).

Wydatki ogółem  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca były  
wyższe od średniej  
w kraju o 84,93 zł,  
a inwestycyjne o 83,15 zł
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Tablica 4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 
pomorskiego na tle kraju w 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Polska Województwo pomorskie

ogółem 2018 = 100 ogółem Polska = 100 2018 = 100

O G Ó Ł E M a

Dochody:
w mln zł  278 507,1 110,6 18 082,3 6,5 110,7

dochody własne  135 768,6 109,5 8 842,4 6,5 109,3
dotacje 80 993,0 113,5 5 456,6 6,7 114,6
subwencja ogólna z budżetu państwa 61 745,5 109,4 3 783,2 6,1 108,6

na 1 mieszkańca w zł  7 255,34 110,7 7 734,85 106,6 110,2
Wydatki:

w mln zł  280 209,0 108,0 18 402,1 6,6 108,8
wydatki bieżące  229 156,6 111,0 14 718,9 6,4 111,4
wydatki majątkowe  51 052,4 96,5 3 683,2 7,2 99,6
w tym inwestycyjne b 48 973,9 96,0 3 493,9 7,1 98,8

na 1 mieszkańca w zł  7 299,68 108,1 7 871,63 107,8 108,4
GMINY c

Dochody:
w mln zł  135 161,5 111,3 8 536,3 6,3 109,6

dochody własne  58 484,1 111,3 3 517,5 6,0 110,3
dotacje 46 257,4 114,1 3 092,6 6,7 110,3
subwencja ogólna z budżetu państwa 30 420,1 107,3 1 926,2 6,3 107,3

na 1 mieszkańca w zł  5 236,90 111,4 5 703,14 108,9 109,1
Wydatki:

w mln zł  135 316,9 106,4 8 584,2 6,3 104,0
wydatki bieżące  112 419,6 111,4 7 105,9 6,3 110,6
wydatki majątkowe  22 897,3 87,3 1 478,3 6,5 81,1
w tym inwestycyjne b 22 425,9 86,9 1 431,9 6,4 79,8

na 1 mieszkańca w zł  5 242,92 106,5 5 735,17 109,4 103,6
MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dochody:
w mln zł  93 894,4 109,8 6 428,6 6,8 111,5

dochody własne  55 060,8 105,1 3 928,9 7,1 104,0
dotacje 21 715,5 122,6 1 502,8 6,9 139,7
subwencja ogólna z budżetu państwa 17 118,0 111,3 996,9 5,8 109,4

na 1 mieszkańca w zł  7 465,54 109,9 7 644,00 102,4 111,2
Wydatki:

w mln zł  96 885,5 111,3 6 671,6 6,9 114,7
wydatki bieżące  80 987,7 112,0 5 413,6 6,7 113,7
wydatki majątkowe  15 897,7 108,1 1 258,0 7,9 119,2
w tym inwestycyjne b 14 663,1 107,4 1 146,2 7,8 121,8

na 1 mieszkańca w zł  7 703,36 111,5 7 932,95 103,0 114,4
POWIATY

Dochody:
w mln zł  30 696,3 109,8 1 830,5 6,0 105,0

dochody własne  12 312,5 122,2 726,1 5,9 119,6
dotacje 6 737,4 91,3 349,0 5,2 77,4
subwencja ogólna z budżetu państwa 11 646,4 110,9 755,3 6,5 110,2

na 1 mieszkańca w zł  1 189,34 109,8 1 222,94 102,8 104,5
Wydatki:

w mln zł  29 630,7 103,4 1 828,6 6,2 101,4
wydatki bieżące  24 341,3 107,4 1 509,0 6,2 107,4
wydatki majątkowe  5 289,4 88,4 319,6 6,0 80,4
w tym inwestycyjne b 5 215,6 87,9 315,1 6,0 80,4

na 1 mieszkańca w zł  1 148,06 103,4 1 221,67 106,4 100,9
WOJEWÓDZTWO

Dochody:
w mln zł  18 755,0 110,6 1 286,9 6,9 123,6

dochody własne  9 911,2 109,8 669,9 6,8 129,0
dotacje 6 282,7 109,3 512,2 8,2 119,5
subwencja ogólna z budżetu państwa 2 561,1 117,4 104,8 4,1 112,8

na 1 mieszkańca w zł  488,58 110,7 550,50 112,7 123,1
Wydatki:

w mln zł  18 376,0 110,8 1 317,7 7,2 126,1
wydatki bieżące  11 408,1 107,3 690,4 6,1 110,5
wydatki majątkowe  6 967,9 117,1 627,3 9,0 149,3
w tym inwestycyjne b 6 669,3 118,8 600,6 9,0 147,0

na 1 mieszkańca w zł  478,71 110,9 563,64 117,7 125,5

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