
1

INFORMACJE SYGNALNE

Budżety jednostek samorządu terytorialnego  
w województwie pomorskim w 2021 r.

30.09.2022 r.

107,7 
Wskaźnik dynamiki dochodów  
budżetów jednostek samorządu  
terytorialnego

W 2021 r. dochody budżetów jednostek  samorządu  
terytorialnego województwa pomorskiego były  
wyższe niż wydatki, co wpłynęło na dodatni wynik 
budżetów wszystkich tych jednostek. Największą  
nadwyżkę odnotowano w budżetach gmin oraz  
w budżetach miast na prawach powiatu.

Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w 2021 r. 
wyniosły 21151,2 mln zł (o 7,7% więcej niż w 2020 r.) i stanowiły 6,3% łącznych dochodów  
jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

W porównaniu z 2020 r. 
największy wzrost dochodów 
spośród jednostek 
samorządu terytorialnego 
odnotował samorząd 
województwa.

Tablica 1. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2020 = 100 W odsetkach
OGÓŁEM 21151,2 107,7 100,0
Gminy a 10189,4 106,6 48,2

miejskie 3119,6 107,7 14,7
miejsko-wiejskie 2086,5 107,1 9,9
wiejskie 4983,4 105,8 23,6

Miasta na prawach powiatu 7501,4 109,3 35,5
Powiaty 2210,4 103,9 10,5
Województwo 1250,1 113,4 5,9
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

W strukturze dochodów jednostek samorządowych województwa pomorskiego przeważały 
dochody gmin (48,2%) oraz miast na prawach powiatu (35,5%). Największą część dochodów 
ogółem stanowiły dochody własne – 48,9% (w kraju – 47,6%), a najmniejszą subwencja  
ogólna z budżetu państwa – 23,2% (w kraju – 24,7%).

W 2021 r. wydatki ogółem jednostek samorządowych województwa wyniosły 20245,0 mln zł 
(wzrost o 5,8% w porównaniu z 2020 r.) i stanowiły 6,4% łącznych wydatków jednostek  
samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

Środki jednostek 
samorządu terytorialnego 
uzyskane w 2021 r.
z Unii Europejskiej na 
finansowanie programów 
i projektów unijnych
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosły 
25,34 zł (o 16,8% mniej niż 
rok wcześniej)Tablica 2. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE W mln zł 2020 = 100 W odsetkach
OGÓŁEM 20245,0 105,8 100,0
Gminy a 9818,5 107,5 48,5

miejskie 3003,9 105,5 14,8
miejsko-wiejskie 2000,7 108,1 9,9
wiejskie 4813,9 108,5  23,8

Miasta na prawach powiatu 7186,7 103,3 35,5
Powiaty 2081,3 105,0 10,3
Województwo 1158,5 109,0 5,7
a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.
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W strukturze wydatków ogółem wydatki gmin stanowiły 48,5%, miast na prawach powiatu  
– 35,5%, powiatów – 10,3%, a województwa – 5,7%. Zarówno w województwie pomorskim, jak  
i w kraju główną część wydatków jednostek samorządu terytorialnego stanowiły wydatki  
bieżące (84,8%; w kraju – 83,6%).

Udział wydatków 
inwestycyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego
województwa 
pomorskiego w wydatkach 
ogółem w 2021 r. wyniósł 
13,5% (w kraju – 15,2%)Wykres 1. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego   

według rodzajów w 2021 r.
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a Bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu.

Wykres 2. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca  
w 2021 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

2020 2021
OGÓŁEM 511,0 906,3
Gminy a 418,4 370,9
Miasta na prawach powiatu -92,4 314,6
Powiaty 145,4 129,1
Województwo 39,6 91,6
a Bez wyników miast na prawach powiatu.
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Budżety gmin (bez miast na prawach powiatu)

Dochody gmin w województwie pomorskim stanowiące 6,2% dochodów wszystkich gmin  
w kraju wyniosły 10189,4 mln zł i w 2021 r. były o 6,6% wyższe niż w 2020 r. Udział dochodów 
gmin wiejskich w dochodach gmin ogółem wyniósł 48,9%, miejskich – 30,6%,  
a miejsko-wiejskich – 20,5%.

Dochody własne gmin stanowiły 41,4% dochodów gmin ogółem (w kraju – 42,3%).  
W dochodach własnych największy udział miały dochody z tytułu podatku dochodowego  
od osób fizycznych – 14,4% dochodów gmin ogółem (w kraju – 15,8%) i podatku  
od nieruchomości – 9,7% (9,9%). Największy udział dochodów własnych w dochodach  
ogółem odnotowano w Krynicy Morskiej (83,3%), Łebie (81,1%), Helu (74,8%) oraz Jastarni 
(70,0%), a najmniejszy w gminach: Stara Kiszewa (24,3%), Brusy (24,9%), Sierakowice (25,9%) 
oraz Czarna Dąbrówka (27,3%).

W budżetach gmin dotacje stanowiły 35,2% dochodów gmin ogółem (w kraju – 32,6%).  
Nawiększy udział miały dotacje celowe (32,3% dochodów ogółem), w tym 27,6% stanowiły 
dotacje przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosły 23,4% dochodów ogółem 
(w kraju – 25,0%), a największy udział w subwencji stanowiła część oświatowa  
(15,6% dochodów gmin ogółem).

Pod względem wielkości 
dochodów gmin  
na 1 mieszkańca  
województwo pomorskie 
znalazło się na drugiej 
pozycji w kraju 
po województwie 
mazowieckim

Wykres 3. Dochody budżetów gmin według rodzajów w 2021 r.
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Wydatki gmin województwa pomorskiego ogółem w 2021 r. wyniosły 9818,5 mln zł  
(wzrost o 7,5% w porównaniu z 2020 r.) i stanowiły 6,4% wydatków wszystkich gmin w kraju. 
Udział gmin wiejskich w wydatkach gmin ogółem wyniósł 49,0%, miejskich – 30,6%,  
a miejsko-wiejskich – 20,4%.

Główną pozycją wydatków gmin w podziale według rodzajów były wydatki bieżące, które 
stanowiły 83,8% wydatków gmin ogółem (w kraju 84,8%). Najwięcej – 34,6% wydatków  
bieżących przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wynagrodzenia  
– 28,4%, a na zakup materiałów i usług – 19,0%.

Wydatki majątkowe stanowiły 16,2% wydatków ogółem i blisko w całości (14,6% wydatków 
ogółem) zostały przeznaczone na inwestycje (w kraju wydatki majątkowe stanowiły 15,2%,  
w tym inwestycyjne – 14,3%). Udział wydatków inwestycyjnych u blisko połowy gmin  
(48,7% gmin) był wyższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższy udział wydatków na inwestycje  
w wydatkach ogółem odnotowano w gminach: Przywidz (39,3%), gmina miejska Ustka 
(32,3%), Lipusz (26,4%) oraz Łeba (26,3%), a najniższy w gminie Osieczna (3,3%),  
gminie miejskiej Kwidzyn oraz Suchy Dąb (po 3,4%).

W strukturze wydatków gmin w podziale na działy dominowały wydatki na oświatę  
i wychowanie (28,3%), rodzinę (28,0%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,9%), 
transport i łączność (8,3%) oraz na administrację publiczną (7,3%).

Udział wydatków gmin na oświatę i wychowanie w wydatkach gmin ogółem najwyższy był  
w gminach wiejskich – 28,8%, a najniższy w gminach miejsko-wiejskich – 27,3%.
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Wykres 4. Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2021 r.
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W 2021 r. średni dochód na 1 mieszkańca gmin wyniósł 6760,93 zł (w 2020 r. – 6354,83 zł).  
Najwyższe dochody na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica Morska – 14638,14 zł, 
Łeba – 10598,07 zł, Jastarnia – 9965,56 zł i gmina wiejska Słupsk – 8988,63 zł, a najniższe  
w gminie Nowy Dwór Gdański – 5503,13 zł, Sztum – 5528,81 zł, gminie miejskiej Malbork  
– 5573,83 zł oraz Człuchów – 5615,28 zł.

Mapa 1. Dochody budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2021 r.

W zł:
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–  14638,14      (1)
–   10600,00     (27)
–  7600,00    (44)
–  6600,00    (44)
–  5600,00      (3)

(w nawiasach podano
liczbę gmin)

Miasta na prawach powiatu

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

Krynica Morska zajęła 
trzecie miejsce wśród 
wszystkich gmin w kraju 
pod względem wysokości 
dochodów na 1 mieszkańca 
(14638,14 zł)

W 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały średnio 6514,81 zł (w 2020 r.  
– 6076,53 zł). W ponad połowie gmin województwa (51,3%) wydatki na 1 mieszkańca były 
wyższe od średniej wojewódzkiej. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano  
w gminach: Krynica Morska – 14682,75 zł, Łeba – 9848,69 zł, Stężyca – 9327,27 zł oraz  
Kolbudy – 9174,37 zł, a najniższe w gminach: Skórcz – 5167,36 zł, Nowy Dwór Gdański  
– 5216,81 zł, Sztum – 5261,07 zł oraz Sadlinki – 5335,08 zł.

Na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przeznaczyły średnio 948,68 zł.  
Najwyższą kwotę na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca przeznaczono w gminie  
Przywidz – 3472,46 zł, gminie miejskiej Ustka – 2932,77 zł oraz w gminie Łeba – 2585,77 zł,  
a najniższą w gminach: Osieczna – 182,40 zł, gmina miejska Kwidzyn – 208,34 zł oraz  
Subkowy – 210,21 zł.
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Mapa 2. Wydatki budżetów gmin a na 1 mieszkańca w 2021 r.
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–  5600,00    (13)

(w nawiasach podano
liczbę gmin)

Miasta na prawach powiatu

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

W 2021 r. Krynica Morska 
zajęła drugie miejsce wśród 
wszystkich gmin w kraju 
pod względem wysokości 
wydatków na  
1 mieszkańca (14682,75 zł)

Budżety miast na prawach powiatu

Dochody miast na prawach powiatu w województwie pomorskim w 2021 r. wyniosły  
7501,4 mln zł (wzrost o 9,3% w porównaniu z 2020 r.) i stanowiły 6,8% dochodów wszystkich 
miast na prawach powiatu w kraju.

Wykres 5. Dochody budżetów miast na prawach powiatu według rodzajów w 2021 r.
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Dochody własne miast na prawach powiatu stanowiły 59,6% ich dochodów ogółem (w kraju 
– 56,7%). Główne źródło dochodów własnych miast na prawach powiatu stanowił podatek 
dochodowy od osób fizycznych (25,1% dochodów ogółem) oraz podatek od nieruchomości 
(10,4% dochodów ogółem). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
odnotowano w Sopocie (69,0%), a najmniejszy w Słupsku (45,3%).

Dotacje stanowiły 22,0% dochodów ogółem miast na prawach powiatu (w kraju – 22,8%),  
w tym większość stanowiły dotacje celowe – 19,6% dochodów ogółem. Dotacje celowe  
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 16,3% dochodów 
ogółem.
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Wykres 6. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu według działów w 2021 r.
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Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2021 r. wyniosły 7186,7 mln zł i były wyższe  
o 3,3% w stosunku do 2020 r. Stanowiły one 6,6% wydatków wszystkich miast na prawach 
powiatu w kraju.

Główną pozycją w wydatkach były wydatki bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem  
wyniósł 87,3% (w kraju – 85,5%). Na wynagrodzenia przeznaczono – 29,9% wydatków  
bieżących, na zakup materiałów i usług – 28,8%, na świadczenia na rzecz osób fizycznych  
– 18,5%, a na dotacje – 11,9%. Wydatki majątkowe stanowiły 12,7% wydatków ogółem, w tym 
10,8% przeznaczono na inwestycje (w kraju – 14,5%, w tym na inwestycje – 12,8%).

Analizując wydatki według działów, samorządy miast na prawach powiatu wydatkowały 
środki przede wszystkim na oświatę i wychowanie (28,3%), a następnie na rodzinę (17,0%), 
transport i łączność (15,4%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,7%) oraz na 
administrację publiczną (6,1%).

W 2021 r. w miastach na prawach powiatu na 1 mieszkańca przypadało średnio 8941,20 zł 
dochodów ogółem (w 2020 r. – 8137,77 zł). Największy dochód ogółem w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca osiągnął Sopot – 12215,86 zł, a najmniejszy Słupsk – 8275,60 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wydały średnio 8566,17 zł  
(w 2020 r. – 8247,40 zł), w tym na wydatki inwestycyjne 926,30 zł (w 2020 r. – 1124,84 zł). 
Najwyższe wydatki ogółem na 1 mieszkańca poniósł Sopot (11502,60 zł), a najniższe Słupsk 
(7798,58 zł).

Wśród miast na prawach 
powiatu w województwie 
najwyższy udział
wydatków na inwestycje 
w wydatkach ogółem 
odnotowano w Sopocie 
(18,1%), a najniższy  
w Gdyni (9,8%)

W przeliczeniu na 
1 mieszkańca najwyższe 
dochody i wydatki wśród 
miast na prawach powiatu 
województwa odnotowano
w Sopocie
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Wykres 7. Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
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1 mieszkańca (12215,86 zł)

Budżety powiatów

Powiaty w województwie pomorskim w 2021 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 
2210,4 mln zł (o 3,9% wyższe niż w 2020 r.), które stanowiły 6,1% dochodów wszystkich  
powiatów w kraju.

Wykres 8. Dochody budżetów powiatów według rodzajów w 2021 r.
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Dochody własne powiatów stanowiły 38,0% dochodów ogółem (w kraju – 38,1%). Najwięcej 
dochodów własnych wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  
(17,8% dochodów ogółem). Najwyższy udział dochodów własnych odnotowano w powiatach:  
gdańskim (53,5% dochodów ogółem), słupskim (51,1%) i puckim (44,5%), a najniższy  
w powiatach: sztumskim (23,6%), malborskim (26,7%) i bytowskim (28,0%).

Dotacje stanowiły 17,2%  dochodów ogółem powiatów (w kraju – 20,4%), w tym najwięcej  
wykazano dotacji celowych (15,0%), głównie z budżetu państwa przeznaczonych na zadania  
z zakresu administracji rządowej (9,0% dochodów ogółem). Dochody z tytułu subwencji 
ogólnej z budżetu państwa stanowiły odpowiednio 44,8% (w kraju – 41,5%), w tym  
największą część stanowiła subwencja oświatowa – 33,8% dochodów ogółem.
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Wykres 9. Dochody i wydatki budżetów powiatów według działów w 2021 r.

0 10 20 30 50 %

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Pozostałe

Dochody Wydatki

40

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

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki ogółem powiatów województwa w 2021 r. wyniosły 2081,3 mln zł. Były one wyższe  
o 5,0% od poniesionych w 2020 r. i stanowiły 6,1% wydatków wszystkich powiatów w kraju.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 87,0% (w kraju – 84,1%), w tym 
najwięcej (53,5% wydatków bieżących) przeznaczono na wynagrodzenia. Zakup materiałów  
i usług stanowił 18,2% wydatków bieżących, pochodne od wynagrodzeń – 9,0%,  
dotacje – 8,7%, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5,1%.

Wydatki majątkowe powiatów stanowiły 13,0% wydatków ogółem i w większości zostały 
przeznaczone na inwestycje – 12,7% wydatków ogółem (w kraju – 15,9%, w tym na inwestycje 
– 15,6%). Najwyższy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem odnotowano  
w powiatach: słupskim (28,6%), sztumskim (27,7%) oraz gdańskim (23,6%), natomiast  
najniższy w powiatach: malborskim i puckim (po 3,1%) oraz kwidzyńskim (5,8%).

W podziale na działy najwięcej środków samorządy powiatowe wydatkowały na oświatę  
i wychowanie (32,7%), transport i łączność (13,7%), pomoc społeczną (10,3%), administrację 
publiczną (9,6%) i edukacyjną opiekę wychowawczą (9,1%).

W 2021 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1466,65 zł  
(w 2020 r. – 1415,15 zł). Dochody wyższe od średniej osiągnęło blisko 70% powiatów.  
Najwyższe dochody na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie człuchowskim (2168,22 zł),  
a najniższe w powiecie gdańskim (1046,56 zł). Średnio na 1 mieszkańca przypadło 557,42 zł 
dochodów własnych (w 2020 r. – 574,03 zł). Najwyższy dochód własny na 1 mieszkańca  
odnotowano w powiecie człuchowskim (789,91 zł), a najniższy w powiecie sztumskim  
(377,63 zł).

Wydatki powiatów na 1 mieszkańca wyniosły 1380,98 zł (w 2020 r. – 1318,41 zł). Wydatki  
powyżej średniej wojewódzkiej poniosło (podobnie jak w przypadku dochodów) blisko  
70% powiatów. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie  
człuchowskim (2048,84 zł), a najniższe w powiecie gdańskim (986,30 zł).

Najwyższe wydatki 
inwestycyjne w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca 
odnotowano w powiecie 
sztumskim (466,93 zł), 
a najniższe w powiecie 
puckim (35,01 zł)
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Wykres 10. Dochody i wydatki budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2021 r.
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Dochody Wydatki

Pod względem 
wysokości dochodów 
na 1 mieszkańca powiat 
człuchowski zajął piąte 
miejsce wśród wszystkich 
powiatów w kraju  
(2168,22 zł)

Budżet województwa

Dochody ogółem samorządu województwa pomorskiego w 2021 r. wyniosły 1250,1 mln zł 
(wzrost o 13,4% w porównaniu z 2020 r.) i stanowiły 5,5% dochodów wszystkich województw 
w kraju.

Dochody własne budżetu województwa stanowiły 64,5% dochodów ogółem (w kraju – 55,6%), 
a ich głównym źródłem był podatek dochodowy od osób prawnych (46,9% dochodów ogółem). 
Dotacje stanowiły 23,2% dochodów ogółem (w kraju – 28,3%), a pozostałe 12,3% dochodów 
pochodziło z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w kraju – 16,1%). Najwięcej środków  
z subwencji przypadło na część wyrównawczą – 4,4% dochodów ogółem (w kraju – 7,6%). 

Wykres 11. Dochody budżetu województwa według rodzajów w 2021 r.

Dochody własne

Dotacje
Subwencja ogólna z budżetu państwa

56,8

1,6
6,1

podatek dochodowy

dochody z majątku
pozostałe64,5

23,2

12,3

%

Głównym źródłem 
dochodów własnych 
budżetu województwa był 
podatek dochodowy od 
osób prawnych  
i fizycznych (88,0%)
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W 2021 r. samorząd województwa wydał 1158,5 mln zł, co oznacza wzrost wydatków o 9,0%  
w porównaniu z 2020 r. Wydatki te stanowiły 5,6% wydatków wszystkich województw w kraju.

Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące – 74,7% wydatków ogółem  
(w kraju – 63,9%). Spośród wydatków bieżących na dotacje przeznaczono 49,4%, na zakup 
materiałów i usług – 22,2%, na wynagrodzenia – 17,4%, na pochodne od wynagrodzeń – 3,2%,  
a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,6%. Wydatki majątkowe stanowiły 25,3%  
wydatków ogółem, w tym 23,1% wydatków ogółem stanowiły wydatki inwestycyjne  
(w kraju – 36,1%, w tym inwestycyjne – 34,1%).

W podziale według działów najwięcej środków samorząd województwa wydatkował na 
transport i łączność (41,3%), ochronę zdrowia (14,9%), kulturę i ochronę dziedzictwa  
narodowego (13,8%), administrację publiczną (10,5%) i na pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej (7,5%).

Wykres 12. Dochody i wydatki budżetu województwa według działów w 2021 r.
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Rolnictwo i łowiectwo
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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 2021 r. na 1 mieszkańca przypadało średnio 532,85 zł dochodów (w 2020 r. – 469,72 zł),  
w tym dochodów własnych – 343,80 zł (w 2020 r. – 283,27 zł). W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
dochody ogółem w województwie pomorskim były niższe od średniej krajowej o 65,30 zł,  
a dochody własne wyższe o 11,04 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 493,82 zł (w 2020 r. – 452,85 zł), w tym na 
inwestycje – 114,05 zł (w 2020 r. – 137,23 zł).

Wydatki ogółem budżetu 
województwa  
w przeliczeniu na  
1 mieszkańca były niższe 
od średniej w kraju  
o 51,28 zł, a inwestycyjne 
o 71,93 zł
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Tablica 4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
województwa pomorskiego na tle kraju w 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Polska Województwo pomorskie

ogółem 2020 = 100 ogółem Polska = 100 2020 = 100

OGÓŁEM a

Dochody:
w mln zł 333409,1 109,3 21151,2 6,3 107,7

dochody własne 158619,6 108,4 10335,5 6,5 107,0
dotacje 92471,1 101,0 5910,9 6,4 100,7
subwencja ogólna z budżetu 

państwa 82318,4 122,8 4904,9 6,0 119,2

na 1 mieszkańca w zł 8736,63 109,9 9015,63 103,2 107,7
Wydatki:

w mln zł 315967,3 105,6 20245,0 6,4 105,8
wydatki bieżące 264127,1 105,4 17173,8 6,5 106,5
wydatki majątkowe 51840,2 106,3 3071,2 5,9 101,8

w tym inwestycyjne b 48099,4 103,1 2738,5 5,7 96,6
na 1 mieszkańca w zł 8279,58 106,1 8629,34 104,2 105,8

Gminy c

Dochody:
w mln zł 163483,7 109,7 10189,4 6,2 106,6

dochody własne 69231,3 105,5 4215,7 6,1 102,2
dotacje 53360,4 102,9 3591,6 6,7 104,6
subwencja ogólna z budżetu 

państwa 40892,0 129,4 2382,1 5,8 119,3

na 1 mieszkańca w zł 6362,34 110,1 6760,93 106,3 106,4
Wydatki:

w mln zł 152789,0 106,3 9818,5 6,4 107,5
wydatki bieżące 129536,1 105,8 8224,9 6,3 105,7
wydatki majątkowe 23252,9 109,4 1593,5 6,9 117,7

w tym inwestycyjne b 21782,5 105,2 1429,8 6,6 110,7
na 1 mieszkańca w zł 5946,13 106,7 6514,81 109,6 107,2

Miasta na prawach powiatu
Dochody:

w mln zł 111045,6 110,7 7501,4 6,8 109,3
dochody własne 62942,2 112,2 4473,1 7,1 111,6
dotacje 25313,5 99,5 1649,2 6,5 94,1
subwencja ogólna z budżetu 

państwa 22789,9 121,3 1379,1 6,1 125,1

na 1 mieszkańca w zł 8907,38 111,5 8941,20 100,4 109,9
Wydatki:

w mln zł 108203,5 104,5 7186,7 6,6 103,3
wydatki bieżące 92555,3 104,8 6273,5 6,8 106,3
wydatki majątkowe 15648,2 102,8 913,2 5,8 86,8

w tym inwestycyjne b 13895,4 98,8 777,1 5,6 81,9
na 1 mieszkańca w zł 8679,41 105,3 8566,17 98,7 103,9

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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Tablica 4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
województwa pomorskiego na tle kraju w 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Polska Województwo pomorskie

ogółem 2020 = 100 ogółem Polska = 100 2020 = 100

Powiaty
Dochody:

w mln zł 36053,3 104,3 2210,4 6,1 103,9
dochody własne 13747,4 98,2 840,1 6,1 97,3
dotacje 7343,5 102,6 380,4 5,2 99,0
subwencja ogólna z budżetu 

państwa 14962,4 111,5 989,9 6,6 112,4

na 1 mieszkańca w zł 1403,09 104,7 1466,65 104,5 103,6
Wydatki:

w mln zł 34172,7 105,8 2081,3 6,1 105,0
wydatki bieżące 28745,1 106,4 1809,7 6,3 106,2
wydatki majątkowe 5427,7 102,7 271,5 5,0 97,7

w tym inwestycyjne a 5324,0 102,5 264,0 5,0 96,5
na 1 mieszkańca w zł 1329,91 106,2 1380,98 103,8 104,7

Województwo
Dochody:

w mln zł 22826,6 108,9 1250,1 5,5 113,4
dochody własne 12698,8 119,0 806,6 6,4 121,3
dotacje 6453,7 91,2 289,7 4,5 95,8
subwencja ogólna z budżetu 

państwa 3674,1 114,5 153,8 4,2 113,9

na 1 mieszkańca w zł 598,15 109,5 532,85 89,1 113,4
Wydatki:

w mln zł 20802,1 105,6 1158,5 5,6 109,0
wydatki bieżące 13290,7 104,5 865,6 6,5 118,7
wydatki majątkowe 7511,4 107,5 293,0 3,9 87,9

w tym inwestycyjne a 7097,4 106,5 267,6 3,8 83,1
na 1 mieszkańca w zł 545,10 106,1 493,82 90,6 109,0

a Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.  

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”.

(dok.)
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Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor Jerzy Auksztol
Tel.: 58 76 83 130

Rozpowszechnianie:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 210
e-mail: A.Sarnowska@stat.gov.pl
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