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PRZEDMOWA

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji Budżety jednostek samorządu
terytorialnego w województwie pomorskim, w której zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje
statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki ﬁnansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach
powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne, w których zamieszczone zostały deﬁnicje i objaśnienia użytych
w publikacji pojęć oraz uwagi analityczne, zawierające opis sytuacji ﬁnansowej poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego województwa pomorskiego w 2016 r. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne,
obrazujące wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań
realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów
prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a wybrane informacje
i wskaźniki przedstawiono na tle kraju oraz w ujęciu retrospekcyjnym za lata 2000, 2005, 2010-2016. Opracowanie
wzbogacone zostało mapami i wykresami.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej GUS http://stat.gov.pl → Banki i bazy danych.
Całość prezentowana jest w wersji polskiej i angielskiej.
Polecając Państwa uwadze niniejszą publikację mam nadzieję, że zaspokoi ona potrzeby informacyjne w zakresie
sytuacji ﬁnansów publicznych w województwie pomorskim, a także umożliwi dalszą analizę tematu.

Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Gdańsku
Jerzy Auksztol

Gdańsk, październik 2017 r.

PREFACE

The Statistical Oﬃce in Gdańsk presents a successive edition of the publication entitled Budgets of local government
units in Pomorskie Voivodship which encompasses a wide range of data regarding the revenue, expenditure and
financial results of the budgets of gminas, powiats, cities with powiat status and the Voivodship, as well as information
on the sources of revenue and directions for expenditure.
The volume consists of general notes defining notions and concepts used in the study, analytical notes describing
the financial situation of particular local government units of Pomorskie Voivodship in 2016. Statistical tables are
the essential part of the study, illustrating the size and structure of budgets and their diﬀerentiation resulting from
diﬀerent division of tasks implemented at diﬀerent levels of the administrative division. The data on revenue and
expenditure are presented in absolute terms and per capita. Selected information and indicators are set against
the rest of the country and compared with the years 2000, 2005, 2010-2016. The volume is complemented with
maps and charts.
More detailed information is available on the website of Central Statistical Oﬃce: http://stat.gov.pl → Banks and
databases.
The whole work is presented in Polish and English versions.
Recommending this publication, I would like to express my trust that it will satisfy your information needs in this matter
and enable more detailed analysis.

Director
of Statistical Oﬃce in Gdańsk
Jerzy Auksztol

Gdańsk, October 2017 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.
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ZNAKI UMOWNE

SYMBOLS

Kreska (–)

– zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

Zero (0,0)

– zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0.05 of a unit

Znak (x)

– wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
not applicable

„W tym”
”Of which”
Comma (,)

– oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given
– used in figures represents the decimal point

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

ABBREVIATIONS

tys.

= tysiąc

mln

= milion

zł

= złoty

PLN

= zloty

pkt
r.
Dz. U.
nr

= punkt
= rok
= Dziennik Ustaw
= numer

No.

= number

poz.

= pozycja

tj.

= to jest

i.e.

= that is

ust.

= ustęp
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UWAGI OGÓLNE

GENERAL NOTES

1. Przez gospodarkę ﬁnansową jednostek samorządu
terytorialnego rozumie się procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem,
a w szczególności: gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych,
ﬁnansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaciąganie
zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie
środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym
oraz rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

1. Financial management of local government units
encompasses processes connected with accumulation
and allocation of public funds, particularly: collecting and
accumulating revenue, disbursement of public funds, loan
financing needs of the state budget and of the budgets of
local government units, incurring liabilities involving public
funds, managing public funds and public debt as well as
settlements with the European Union Budget.

2. Prezentowane dane obejmują informacje dotyczące
budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast
na prawach powiatu, powiatów, województwa).

2. The presented data include information concerning the
budgets of local government units (i.e. gminas, cities with
powiat status, powiats and the voivodship).

3. Podstawę prawną określającą procesy związane
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych stanowiła do 2005 r. ustawa z dnia 26 XI 1998 r.
o ﬁnansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 15,
poz. 148, z późniejszymi zmianami), w latach 2006-2009
ustawa z dnia 30 VI 2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), a od 2010 r.
– ustawa z dnia 27 VIII 2009 r. o ﬁnansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz.1870, z późniejszymi zmianami)
i przepisy wprowadzające ustawę o ﬁnansach publicznych
(Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do gospodarki ﬁnansowej jednostek samorządu terytorialnego taką podstawą są również: ustawa
o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 446, 814 i 486, z późniejszymi
zmianami) oraz ustawa z dnia 13 XI 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 198, z późniejszymi zmianami).

3. The legal basis defining the processes connected
with the accumulation and allocation of public funds until
2005 was provided by the Law on Public Finances, dated
26 XI 1998 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 15, item
148, with later amendments), in years 2006-2009, the Law
on Public Finances, dated 30 VI 2005 (Journal of Laws
No. 249, item 2104, with later amendments), and since
2010 – the Law on Public Finances (uniform text Journal
of Laws 2016 item 1870, with later amendments), dated
27 VIII 2009 and regulations introducing the Law on Public
Finances (Journal of Laws 2009 No. 157, item 1241, with later
amendments). With respect to the financial management of
local government units, the legal basis is additionally provided
by the Law on: Local Governments of gminas, powiats and
voivodship (uniform text Journal of Laws 2016 items 446,
814 and 486, with later amendments) as well as the Law
on Incomes of Local Government Units, dated 13 XI 2003
(Journal of Laws 2016 item 198, with later amendments).

4. Dochody i wydatki budżetów gmin, miast na prawach
powiatu, powiatów i województwa określane są w uchwale
budżetowej przez właściwe organy stanowiące na rok
kalendarzowy (budżetowy), w terminach i na zasadach
określonych w ustawach o samorządzie terytorialnym oraz
ustawie o ﬁnansach publicznych.

4. Revenue and expenditure of budgets of gminas, cities
with powiat status, powiats and the Voivodship are laid down in
the budgetary law passed by relevant councils for a period
of one calendar year (a budgetary year) within the periods
and in accordance with the principles set forth in the Law on
Local Government and in the Law on Public Finances.

5. Miasto na prawach powiatu realizuje jednocześnie
zadania z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządza jeden budżet, w którym określone są poszczególne dochody z uwzględnieniem źródeł dochodów gminy
i powiatu oraz wydatki realizowane łącznie przez gminę
i powiat. Dlatego też w tablicach dochody i wydatki gmin
podane są bez dochodów i wydatków gmin mających
również status miasta na prawach powiatu, natomiast
dochody i wydatki miast na prawach powiatu podane są łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej
i powiatowej.

5. City with powiat status performs gmina tasks as well
as those of a powiat. There is one budget drawn up every
year which consists of revenue received both by gmina
and powiat as well as joint expenditure realised by gmina
and powiat. Therefore, for cities with powiat status, tables
showing revenue and expenditure of gminas provide
combined revenue and expenditure data for both gmina
and powiat.

6. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu
terytorialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o ﬁnansach publicznych, tj. w podziale na działy
i rozdziały – określające rodzaj działalności oraz paragrafy
– określające rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku;
prezentowane dane opracowano zgodnie ze szczegółową
klasyﬁkacją dochodów i wydatków ustalaną przez Ministra Finansów na mocy kolejnych rozporządzeń w latach
2015-2016.

6. Revenue and expenditure of the budgets of local
governments units’ are grouped in accordance with the
provisions set forth in the Law on Public Finances, i.e. they
are grouped into divisions and chapters – defining types
of activity, and into clauses – defining types of revenue,
income or expenditure; the presented data were compiled in
accordance with the detailed classification of budget revenue
and expenditure, specified by the Minister of Finance in
subsequent resolutions adopted in the years 2015-2016.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.
7. Na dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego składają się:
1) dochody własne, tj.:
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7. Budget revenue of local government units comprise:
1) own revenue, i.e.:

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób ﬁzycznych,

a) revenue from shares in receipts from corporate and
personal income taxes,

b) wpływy z podatków oraz opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym podatek
od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata targowa,

b) receipts from taxes and fees established and collected
on the basis of separate acts, including the real estate
tax, the agricultural tax, forest tax, the tax on means of
transport, the tax on civil law transactions, stamp duty,
the service charge and the marketplace fee,

c) dochody z majątku, np. dochody z najmu i dzierżawy
oraz innych umów o podobnym charakterze,

c) revenue from property, e.g. revenue from renting and
leasing and similar agreements,

d) środki z innych źródeł na doﬁnansowanie zadań własnych;

d) funds from other sources for additional own tasks;

2) dotacje:
a) dotacje celowe, w tym:

2) grants:
a) targeted grants:

– z budżetu państwa na zadania własne, na zadania
z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej,

– own tasks from the state budget for government
administration-related tasks and tasks realized
on the basis of agreements with government
administration bodies,

– na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,

– tasks realized on the basis of agreements between
local government units,

– z tytułu pomocy ﬁnansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na doﬁnansowanie własnych zadań,

– for financial assistance between local government
units for additional financing of own tasks,

– otrzymane z państwowych funduszy celowych;

– received from the state target funds;

b) przekazane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, płatności z budżetu środków europejskich (paragrafy
200, 205, 620 i 625 według szczegółowej klasyﬁkacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 III 2010 r., tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1053,
z późniejszymi zmianami);

b) provided under the programmes financed with
participation of European funds and other foreign
funds that are not reimbursable, and payments from
the European funds budget (sections 200, 205, 620
and 625 of the detailed classification of income,
expenses, revenue and expenditure, and funds from
foreign sources, in force on the basis of the Resolution
of the Minister of Finance dated 2 III 2010, Journal of
Laws 2014 item 1053, with later amendments );

3) subwencja ogólna z budżetu państwa, która składa się
z części: wyrównawczej, oświatowej, rekompensującej,
równoważącej i regionalnej.

3) general subvention from the state budget, comprising:
equalisation, educational, compensating, balancing and
regional parts.

8. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
dzielą się na majątkowe (w tym inwestycyjne) i bieżące, do
których zalicza się m.in.:

8. Budget expenditure of local government units is divided
into: capital (including investment related) expenditure and
current expenditure, such as:

– wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi),

– expenditure on wages and salaries (including derivatives),

– wydatki na zakup materiałów i usług,

– expenditure on purchase of materials and services,

– dotacje dla jednostek organizacyjno-prawnych działających w budżetach jednostek samorządu terytorialnego,

– grants for organizational and legal units operating within
the budgets of local government units,

– wydatki na obsługę długu,

– expenditure on debt servicing,

– wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.

– expenditure related to granting sureties and guarantees.
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9. Publikacja została opracowana w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku na podstawie sprawozdań Ministerstwa
Finansów.

9. The publication was prepared in the Statistical Oﬃce
in Gdańsk on the basis of financial reports of the Ministry
of Finance.

10. Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI.

10. When computing revenue and expenditure per capita,
population as of 30 VI was adopted.

11. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania
danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą
się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

11. Due to the electronic mode of data processing, in
some cases sums of components can diﬀer from the amount
given in the item “total”.

12. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych
z większą dokładnością niż podano w tablicach.

12. Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule,
calculated on the basis of absolute numbers expressed with
higher precision than presented in the tables.

13. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia
metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych
oraz opracowaniach branżowych Głównego Urzędu Statystycznego.

13. Broader information and detailed methodological
description is published in methodological volumes and
discipline-specific statistical publications of the Central
Statistical Oﬃce.
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UWAGI ANALITYCZNE
Województwo pomorskie zgodnie z podziałem administracyjnym podzielone jest na 16 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu.
W 2016 r. powiaty składały się łącznie ze 119 gmin, w tym 19 miejskich, 81 wiejskich i 19 miejsko-wiejskich.
Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w 2016 r. wyniosły 13571,8 mln zł (o 9,2%
więcej niż w 2015 r.) i stanowiły 6,4% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.
W strukturze dochodów jednostek samorządowych województwa pomorskiego największą część dochodów stanowiły dochody
własne (49,5%, w kraju – 49,9%), a najmniejszą subwencja ogólna z budżetu państwa (24,7%, w kraju – 24,8%). W strukturze
dochodów dochody gmin wyniosły 47,4%, miast na prawach powiatu – 36,5%, powiatów – 10,7%, a województwa – 5,4%.
W 2016 r. wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 13065,4 mln zł (wzrost o 8,1% w porównaniu z 2015 r.) i stanowiły 6,3% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Zarówno w województwie pomorskim, jak i w kraju główną część wydatków jednostek samorządu terytorialnego stanowiły wydatki bieżące (86,9%, w kraju
– 87,5%). W strukturze wydatków ogółem wydatki gmin stanowiły 47,4%, miast na prawach powiatu – 36,2%, powiatów – 11,0%,
a województwa – 5,4%.

Budżety gmin (bez miast na prawach powiatu)
Dochody gmin w województwie pomorskim stanowiące w 2016 r. 6,3% dochodów wszystkich gmin w kraju wyniosły 6428,6 mln zł
i były o 18,8% wyższe niż w 2015 r. Udział dochodów gmin wiejskich w dochodach gmin ogółem wyniósł 48,9%, miejskich – 30,7%,
a miejsko-wiejskich – 20,4%.
Dochody własne stanowiły 41,8% dochodów gmin ogółem (w kraju – 44,3%). W strukturze dochodów własnych największy udział
miały dochody z tytułu podatku dochodowego od osób ﬁzycznych – 14,2% dochodów gmin ogółem (w kraju – 16,3%) i podatku
od nieruchomości – 11,6% (w kraju – 12,4%). Wyższy niż średni udział dochodów własnych w dochodach ogółem odnotowano
w 43 gminach województwa. Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem odnotowano w gminie Krynica Morska
(75,5%), Łeba (74,0%), Jastarnia (69,9%) oraz w gminie wiejskiej Ustka (66,6%). Najmniejszy udział dochodów własnych
w dochodach ogółem wykazano w gminach: Linia (19,3%), Somonino (21,6%), Sadlinki (22,6%) oraz Sierakowice (23,5%).
W budżetach gmin dotacje stanowiły 31,5% dochodów gmin ogółem (w kraju – 29,8%). Największy udział miały dotacje celowe
(30,3% dochodów ogółem), w tym 25,6% stanowiły dotacje przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosły 26,7% dochodów ogółem (w kraju – 25,9%), a największy udział
w subwencji stanowiła część oświatowa (20,7% dochodów ogółem).
Wydatki gmin ogółem w 2016 r. wyniosły 6191,1 mln zł (co oznacza wzrost wydatków o 16,2% w porównaniu z 2015 r.) i stanowiły 6,3% wydatków wszystkich gmin w kraju. Udział gmin wiejskich w wydatkach 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
88,5% wydatków ogółem (w kraju 88,8%). Najwięcej – 28,4% wydatków ogółem przeznaczono na świadczenia na rzecz osób
ﬁzycznych. Na wynagrodzenia przeznaczono 26,7% wydatków ogółem, na zakup materiałów i usług – 16,7%.
Wydatki majątkowe stanowiły 11,5% wydatków ogółem i prawie w całości (11,2% wydatków ogółem) zostały przeznaczone
na inwestycje (w kraju wydatki majątkowe stanowiły 11,2%, w tym inwestycyjne – 10,8%). Udział wydatków inwestycyjnych
w 42 gminach był wyższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższy udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem odnotowano
w gminach: Przywidz (32,8%), Krynica Morska (31,6%), Stara Kiszewa (25,8%) oraz w gminie wiejskiej Słupsk (24,7%). Najniższy
natomiast udział odnotowano w gminach: Osiek (2,2%), Osieczna (2,4%), Rzeczenica (2,6%) oraz Czarna Woda (2,7%).
W strukturze wydatków gminnych w podziale na działy dominowały wydatki na oświatę i wychowanie (31,5%). W dalszej kolejności wydatkowano środki na pomoc społeczną (31,3%), administrację publiczną (8,4%), gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska (7,3%), transport i łączność (6,6%).
Udział wydatków gmin na oświatę i wychowanie w wydatkach gmin ogółem najwyższy był w gminach wiejskich – 32,1%,
a następnie w gminach miejsko-wiejskich – 31,3%, natomiast najniższy w gminach miejskich – 30,5%.
W 2016 r. na 1 mieszkańca gmin przypadało średnio 4367,58 zł dochodów (w 2015 r. – 3692,60 zł). W 69 gminach dochód
w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy od średniej wojewódzkiej. Najwyższy dochód na 1 mieszkańca odnotowano
w gminach: Krynica Morska – 17848,57 zł, Łeba – 7455,82 zł, Jastarnia – 6572,31 zł oraz Stężyca – 6057,10 zł. Natomiast najniższe (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) okazały się dochody w gminie miejskiej Malbork – 3448,91 zł, Reda – 3461,24 zł, Rumia
– 3619,08 zł oraz w gminie miejskiej Starogard Gdański – 3626,39 zł.
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W 2016 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały średnio 4206,25 zł (w 2015 r. – 3636,16 zł). W 63 gminach wydatki
na 1 mieszkańca były wyższe od średniej wojewódzkiej. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano w gminach: Krynica
Morska – 14370,93 zł, Jastarnia – 6682,78 zł, Stężyca – 6396,03 zł oraz Łeba – 5985,71 zł, najniższe natomiast w gminie Reda
– 3368,95 zł, Osiek – 3385,63 zł, gminie miejskiej Malbork – 3385,89 zł oraz Rumia – 3401,29 zł.
Na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przeznaczyły średnio 470,83 zł. Najwyższą kwotę na inwestycje
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydano w gminach: Krynica Morska – 4534,89 zł, Przywidz – 1844,92 zł oraz gminie wiejskiej
Słupsk – 1402,19 zł, a najniższą w gminach: Osiek – 73,80 zł, Osieczna – 99,24 zł i Czarna Woda – 102,77 zł.

Budżety miast na prawach powiatu
Dochody miast na prawach powiatu w województwie pomorskim w 2016 r. wyniosły 4956,6 mln zł (wzrost o 4,3% w porównaniu
z 2015 r.) i stanowiły 6,7% dochodów wszystkich miast na prawach powiatu w kraju.
Dochody własne miast na prawach powiatu stanowiły 62,9% ich dochodów ogółem (w kraju – 61,6%). Główne źródło dochodów
własnych miast na prawach powiatu stanowił podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (25,3% dochodów ogółem) oraz podatek od
nieruchomości (12,0% dochodów ogółem). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem wykazał Sopot (70,7%),
a najmniejszy Słupsk (51,6%). Dotacje stanowiły 19,3% dochodów ogółem (w kraju – 18,9%), z czego większość stanowiły dotacje
celowe – 14,5% dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły
11,9% dochodów ogółem.
Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2016 r. wyniosły 4732,2 mln zł i były wyższe o 4,1% w stosunku do 2015 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 86,1% (w kraju – 88,1%). Na wynagrodzenia przeznaczono 27,1% wydatków ogółem, na zakup materiałów i usług – 26,7%, świadczenia na rzecz osób ﬁzycznych
– 11,7%, dotacje – 8,9%. Wydatki majątkowe stanowiły 13,9% wydatków ogółem, z których 11,9% (wydatków ogółem) przeznaczono na inwestycje (w kraju – 11,9%, w tym na inwestycje – 10,7%). Najwyższy udział wydatków na inwestycje odnotowano
w Sopocie (17,5%), a najniższy w Gdyni (5,8%).
Analizując wydatki według działów, samorządy miast na prawach powiatu wydatkowały środki przede wszystkim na oświatę
i wychowanie (28,8%), a następnie na transport i łączność (17,7%), pomoc społeczną (16,0%), gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska (7,2%) oraz na administrację publiczną (5,9%).
W 2016 r. w miastach na prawach powiatu na 1 mieszkańca przypadało średnio 5903,63 zł dochodów ogółem (w 2015 r.
– 5659,94 zł), w tym 3714,61 zł dochodów własnych (w 2015 r. – 3669,79 zł). Największy dochód ogółem w przeliczeniu na
1 mieszkańca osiągnął Sopot – 8075,62 zł, a najmniejszy Słupsk – 5437,00 zł. Najwyższy dochód własny na 1 mieszkańca
również zanotowano w Sopocie – 5712,43 zł, a najniższy w Słupsku – 2804,63 zł.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wydały średnio 5636,33 zł (w 2015 r. – 5412,75 zł), w tym na wydatki
inwestycyjne przeznaczono średnio na 1 mieszkańca 671,49 zł (w 2015 r. – 1031,00 zł). Najwyższe wydatki ogółem poniósł Sopot
(7356,29 zł na 1 mieszkańca), a najniższe Słupsk (5132,34 zł). Najwyższe wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca
odnotowano w Sopocie – 1286,43 zł, najniższe natomiast w Gdyni – 306,40 zł.

Budżety powiatów
Powiaty w województwie pomorskim w 2016 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 1457,3 mln zł. W stosunku do dochodów
z 2015 r. były one wyższe o 2,3% i stanowiły 6,1% dochodów wszystkich powiatów w kraju.
Dochody własne powiatów stanowiły 35,0% dochodów ogółem (w kraju – 35,4%). Najwięcej dochodów własnych wpłynęło z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych i ﬁzycznych (17,6% dochodów ogółem). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
w 8 powiatach przekroczył średnią wojewódzką. Najwyższy odsetek dochodów własnych odnotowano w powiecie gdańskim (51,4%
dochodów ogółem), puckim (43,8%) i kwidzyńskim (40,3%), a najniższy w powiatach: bytowskim (22,0%), sztumskim (24,1%)
i malborskim (24,2%).
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Dotacje stanowiły 18,8% dochodów ogółem powiatów (w kraju – 21,9%), w tym najwięcej wykazano dotacji celowych (17,9%
dochodów ogółem), zwłaszcza tych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej (9,8%).
Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły 46,2% dochodów ogółem (w kraju 42,7%), w tym największą część stanowiła
subwencja oświatowa – 37,4% dochodów ogółem.
Wydatki ogółem powiatów w 2016 r. wyniosły 1436,0 mln zł. Były one wyższe o 1,6% od poniesionych w 2015 r. i stanowiły 6,2%
wydatków wszystkich powiatów w kraju.
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 87,0% (w kraju – 87,1%), w tym najwięcej (45,7% wydatków ogółem) przeznaczono na wynagrodzenia. Zakup materiałów i usług stanowił 15,3% wydatków ogółem, pochodne od wynagrodzeń
– odpowiednio 7,7%, dotacje – 6,7%, a świadczenia na rzecz osób ﬁzycznych – 4,6%.
Wydatki majątkowe powiatów stanowiły 13,0% wydatków ogółem i w większości zostały przeznaczone na inwestycje – 12,7%
wydatków ogółem (w kraju – 12,9%, w tym na inwestycje – 12,7%). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
w 5 powiatach przekroczył średnią wojewódzką, a najwyższy ich udział odnotowano w powiecie gdańskim (31,6%), człuchowskim
(23,2%) oraz słupskim (19,8%), natomiast najniższy – w powiecie kościerskim (3,0%), kwidzyńskim (4,1%) oraz lęborskim (4,5%).
W podziale na działy najwięcej środków samorządy powiatowe wydatkowały na oświatę i wychowanie (31,2%), a następnie na
pomoc społeczną (17,1%), transport i łączność (13,5%), edukacyjną opiekę wychowawczą (10,5%) oraz administrację publiczną
(10,0%).
W 2016 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły średnio 990,12 zł (w 2015 r. – 972,76 zł). Dochody wyższe
od średniej osiągnęło 10 powiatów. Najwyższe dochody na 1 mieszkańca wystąpiły w powiecie człuchowskim (1677,75 zł),
a najniższe w powiecie gdańskim (733,08 zł). Średnio na 1 mieszkańca przypadło 346,63 zł dochodów własnych (w 2015 r.
– 318,82 zł). Najwyższy dochód własny na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie człuchowskim (573,76 zł), a najniższy
w powiecie bytowskim (226,60 zł).
Wydatki powiatów na 1 mieszkańca wynosiły 975,59 zł (w 2015 r. – 964,54 zł). Wydatki powyżej średniej wojewódzkiej poniosło
7 powiatów. Najwyższe wydatki odnotowano w powiecie człuchowskim (1811,70 zł), a najniższe w gdańskim (704,60 zł). Z kolei
najwyższe wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazano w powiecie człuchowskim (420,39 zł), a najniższe
w kościerskim (26,88 zł).

Budżet województwa
Dochody ogółem samorządu województwa pomorskiego w 2016 r. wyniosły 729,3 mln zł (spadek o 13,4% w porównaniu z 2015 r.)
i stanowiły 5,4% dochodów wszystkich województw w kraju.
Dochody własne budżetu województwa stanowiły 55,5% dochodów ogółem (w kraju – 53,4%), a ich głównym źródłem był podatek dochodowy od osób prawnych (37,9% dochodów ogółem). Dotacje stanowiły 34,3% dochodów ogółem (w kraju – 32,1%),
a pozostałe 10,2% dochodów pochodziło z subwencji ogólnej z budżetu państwa (w kraju – 14,5%). Najwięcej środków z subwencji przypadło na część wyrównawczą i oświatową (po 4,5% dochodów ogółem).
W 2016 r. samorząd województwa wydał 706,2 mln zł, co oznacza zmniejszenie wydatków o 12,0% w porównaniu z 2015 r.
Wydatki te stanowiły 5,6% wydatków wszystkich województw w kraju. Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące – 78,2%
wydatków ogółem (w kraju – 73,8%). Spośród wydatków bieżących na dotacje przeznaczono 41,7% wydatków ogółem, na wynagrodzenia – 15,9%, na zakup materiałów i usług – 14,3%, na pochodne od wynagrodzeń – 2,9%, a na świadczenia na rzecz osób
ﬁzycznych – 0,6%. Wydatki majątkowe stanowiły 21,8% wydatków ogółem, w tym 20,3% stanowiły wydatki inwestycyjne (w kraju
– 26,2%, w tym inwestycyjne – 24,4%).
W podziale według działów najwięcej środków samorząd województwa wydatkował na transport i łączność (45,6%), kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego (12,6%), administrację publiczną (11,2%) oraz rolnictwo i łowiectwo (8,4%).
W 2016 r. na 1 mieszkańca przypadało średnio 315,52 zł dochodów (w 2015 r. – 365,43 zł), w tym dochodów własnych – 174,99 zł
(w 2015 r. 173,36 zł). Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie pomorskim były niższe od średniej
krajowej o 35,94 zł, a dochody własne o 12,52 zł.
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 305,50 zł (w 2015 r. – 348,06 zł), w tym na inwestycje – 61,95 zł (w 2015 r.
– 123,10 zł). Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca były niższe od średniej w kraju o 22,85 zł, a inwestycyjne
o 18,28 zł.
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ANALYTICAL NOTES
Pomorskie Voivodship, according to administrative division, consists of 16 powiats and 4 cities with powiat status. In 2016, powiats
consisted of 119 gminas: 19 urban, 81 rural and 19 urban-rural.
The total revenue of local government units of Pomorskie Voivodship in 2016 amounted to PLN 13571.8 million (by 9.2% more
than in 2015) and represented 6.4% of the aggregate revenue of local governments in Poland.
Own revenue accounted for the largest share of income in the structure of local government revenue in Pomorskie Voivodship
(49.5%, countrywide – 49.9%), while the smallest – general subvention from the state budget (24.7% in Pomorskie Voivodship,
countrywide – 24.8%). Gminas had 47.4% share in the revenue, cities with powiat status – 36.5%, powiats – 10.7%, the Voivodship
– 5.4%.
In 2016, the total expenditure of local government units amounted to PLN 13065.4 million (an increase of 8.1% compared with
2015) and represented 6.3% of the total expenditure of local governments in Poland. Both in Pomorskie Voivodship and in the
whole country, current expenditure represented a major part of local government spendings (86.9%, countrywide – 87.5%).
Gminas had 47.4% share in total expenditure, cities with powiat status – 36.2%, powiats – 11.0% and the Voivodship – 5.4%.

Gminas’ budgets (excluding cities with powiat status)
The revenue of gminas in Pomorskie Voivodship in 2016, representing 6.3% of the income of all gminas in Poland, amounted to
PLN 6428.6 million and was by 18.8% higher than in 2015. The share of rural gminas in the aggregate gminas’ revenue stood at
48.9%, urban – 30.7% and urban-rural gminas – 20.4% respectively.
Own revenue represented 41.8% of the gminas’ total revenue (countrywide – 44.3%). Tax revenue from personal income (14.2%
of the gminas’ total revenue; countrywide – 16.3%) and property taxes – respectively 11.6% (countrywide12.4%), had the biggest
share in the own revenue structure. Own revenue exceeded the Voivodship’s average in 43 gminas of Pomorskie Voivodship.
The largest shares of own revenue in total income were recorded in gmina Krynica Morska (75.5%), Łeba (74.0%), Jastarnia
(69.9%) and in rural gmina Ustka (66.6%). The gminas: Linia (19.3%), Somonino (21.6%), Sadlinki (22.6%) and Sierakowice
(23.5%) recorded the smallest own revenue share in total revenue.
In gmina budgets, grants represented 31.5% of gminas’ total revenue (countrywide – 29.8%). Targeted grants had the largest
share (30.3% of total revenue), 25.6% of which were grants allocated for commissioned government administration tasks.
Revenue from general subvention from the state budget accounted for 26.7% of total revenue (countrywide – 25.9%). Education
subvention had the largest share (20.7% of total revenue).
Gminas’ total expenditure in 2016 amounted to PLN 6191.1 million (an increase of 16.2% compared with 2015) and represented
6.3% of the expenditure of all gminas in Poland. Participation of rural gminas in total expenditure accounted for 49.1%, urban
– 30.6%, urban-rural gminas – 20.3%. The main item in gminas’ expenditure in division by type was current expenditure which
accounted for 88.5% of total expenditure (88.8% nationwide). The most, 28.4%, was spent on benefits for natural persons, 26.7%
on wages and salaries, and 16.7% on purchase of materials and services.
Capital expenditure accounted for 11.5% of total expenditure. Almost all (11.2%) was allocated for investment (domestic capital
expenditure accounted for 11.2%, of which investment – 10.8%). Investment expenditure was above the Voivodship’s average in
42 gminas. The highest share of investment spendings was recorded in gminas: Przywidz (32.8%), Krynica Morska (31.6%), Stara
Kiszewa (25.8%) and in rural gmina Słupsk (24.7%). The lowest shares were recorded in gminas: Osiek (2.2%), Osieczna (2.4%),
Rzeczenica (2.6%) and Czarna Woda (2.7%).
Spendings on education (31.5%) predominated in the structure of gminas’ expenditure by divisions. They were followed by
social assistance spendings (31.3%), public administration (8.4%), municipal economy and environmental protection (7.3%) and
transport and communication (6.6%).
Expenditure on education in rural gminas had the highest share in gminas’ total expenditure – 32.1%, followed by urban-rural
gminas – 31.3%. Urban gminas recorded the lowest share – 30.5%.
In 2016, an average revenue per inhabitant of gminas amounted to PLN 4367.58 (in 2015 – PLN 3692.60). The revenue per capita
was higher than the Voivodship’s average in 69 gminas. The gminas to record the highest revenue per capita in Pomorskie
Voivodship were: Krynica Morska – PLN 17848.57, Łeba – PLN 7455.82, Jastarnia – PLN 6572.31 and Stężyca – PLN 6057.10.
The lowest income (per 1 inhabitant) was recorded in the gminas: in urban gmina Malbork – PLN 3448.91, Reda – PLN 3461.24,
Rumia – PLN 3619.08 and in urban gmina Starogard Gdański – PLN 3626.39.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r. 15
In 2016, gminas spent an average of PLN 4206.25 (in 2015 – PLN 3636.16) per inhabitant. Spendings per capita were higher
than the Voivodship’s average in 63 gminas. The gminas with the highest spendings per inhabitant were: Krynica Morska
– PLN 14370.93, Jastarnia – PLN 6682.78, Stężyca – PLN 6396.03 and Łeba – PLN 5985.71. The lowest spendings were
recorded in gmina Reda – PLN 3368.95, Osiek – PLN 3385.63, urban gmina Malbork – PLN 3385.89 and Rumia – PLN 3401.29.
Gminas allocated an average of PLN 470.83 per capita for investment. The highest amount of gmina investment per capita was
spent in: Krynica Morska – PLN 4534.89, Przywidz – PLN 1844.92 and in rural gmina Słupsk – PLN 1402.19. The least was
invested in gminas: Osiek – PLN 73.80, Osieczna – PLN 99.24 and Czarna Woda – PLN 102.77.

Budgets of cities with powiat status
The revenue of cities with powiat status in Pomorskie Voivodship amounted to PLN 4956.6 million in 2016 (an increase of 4.3%
compared with 2015) and represented 6.7% of the income of all cities with powiat status in Poland.
Own revenue of cities with powiat status constituted 62.9% of their total income (61.6% countrywide). Personal income tax was
the main source of the cities’ revenue (25.3% of total revenue), and property tax (12.0% of total revenue). Sopot achieved the
largest share of own revenue in total income (70.7%), while Słupsk the smallest (51.6%). Grants accounted for 19.3% of total
revenue (18.9% countrywide), most of which were provided under targeted grants – 14.5% of total revenue. Targeted grants from
the state budget allocated for the government tasks made up 11.9% of total revenue.
The total expenditure of cities with powiat status in 2016 amounted to PLN 4732.2 million and was by 4.1% more than in 2015.
It accounted for 6.6% of aggregate spendings of cities with powiat status in Poland.
Current expenditure prevailed in total expenditure with the share of 86.1% (countrywide – 88.1%). 27.1% were allocated for wages
and salaries, 26.7% for the purchase of materials and services, 11.7% for benefits for natural persons, 8.9% for grants. Capital
expenditure accounted for 13.9% of total expenditure, 11.9% of which was spent on investments (countrywide – 11.9%, of which
10.7% on investment). Sopot recorded the biggest share of investment expenditure (17.5%), while Gdynia the smallest (5.8%).
Analysing spendings by divisions, the authorities of the cities with powiat status spent the most on education (28.8%), transport
and communication (17.7%), social assistance (16.0%), municipal economy and environmental protection (7.2%) and public
administration (5.9%).
In 2016, the total revenue per capita in cities with powiat status amounted to PLN 5903.63 (in 2015 – PLN 5659.94), of which
own revenue reached PLN 3714.61 (in 2015 – PLN 3669.79) per capita. The largest total revenue per capita was recorded in
Sopot – PLN 8075.62, the smallest in Słupsk – PLN 5437.00. The highest own revenue per inhabitant was recorded in Sopot
– PLN 5712.43, while the lowest in Słupsk – PLN 2804.63.
The cities with powiat status spent an average of PLN 5636.33 per inhabitant (in 2015 – PLN 5412.75), of which PLN 671.49
per capita (in 2015 – PLN 1031.00) were allocated for investment. Sopot recorded the highest total expenditure (PLN 7356.29
per inhabitant); the lowest in Słupsk (PLN 5132.34). The highest investment spendings per inhabitant were recorded in Sopot
– PLN 1286.43; the lowest – in Gdynia – PLN 306.40.

Powiats’ budgets
The revenue of powiats in Pomorskie Voivodship amounted to PLN 1457.3 million in 2016 (an increase of 2.3% compared with
2015) and represented 6.1% of the income of all powiats in Poland.
Own revenue of powiats accounted for 35.0% of total revenue (countrywide – 35.4%). Most own revenue (17.6 of total revenue)
came from personal and corporate income tax. The share of own revenue in total revenue exceeded the Voivodship’s average in
8 powiats. The highest percentage of own revenue was achieved in Gdański Powiat (51.4% of total revenue), Pucki (43.8%) and
Kwidzyński (40.3%), while the lowest in the Powiats: Bytowski (22.0%), Sztumski (24.1%) and Malborski (24.2%).
Grants accounted for 18.8% of total revenue of powiats (countrywide – 21.9%), the most of which were targeted grants (17.9% of
total revenue), especially those from the state budget, allocated for administrative tasks (9.8%). Revenue from general subvention
accounted for 46.2% of total revenue (countrywide – 42.7%), of which the largest part was the educational subvention – 37.4%
of total revenue.

16 Budgets of local self-government entities in Pomorskie Voivodship in 2016
The aggregate expenditure of powiats in 2016 amounted to PLN 1436.0 million. It was by 1.6% higher than in 2015 and accounted
for 6.2% of expenditure of all powiats in Poland.
Current expenditure accounted for 87.0% of total expenditure (countrywide – 87.1%), the most of which (45.7% of total expenditure)
was allocated for wages and salaries. Purchase of materials and services accounted for 15.3% of total spendings, total derivatives
of wages and salaries – 7.7%, grants – 6.7%, and benefits for natural persons – 4.6%.
Capital expenditure of powiats accounted for 13.0% of total expenditure. It was allocated mostly for investment – 12.7% of total
expenditure (countrywide – 12.9%, of which 12.7% for investment). The share of investment expenditure exceeded the Voivodship’s
average in 5 powiats and was the biggest in Gdański Powiat – 31.6%, Człuchowski – 23.2% and Słupski – 19.8%, while the lowest
share was recorded in Powiats: Kościerski (3.0%), Kwidzyński (4.1%) and Lęborski (4.5%).
Breaking down expenditure by divisions, the powiats’ local governments spent the most on education (31.2%), social assistance
(17.1%), transport and communications (13.5%), educational care (10.5%) and public administration (10.0%).
In 2016, the average powiats’ income per capita came to PLN 990.12 (in 2015 – PLN 972.76). 10 powiats achieved higher income
than the average. Człuchowski Powiat had the biggest income per capita (PLN 1677.75), Gdański Powiat – the smallest (PLN
733.08). There were PLN 346.63 of own revenue to one inhabitant (in 2015 – PLN 318.82). The highest own revenue per capita
was recorded in Człuchowski Powiat (PLN 573.76), while the lowest in Bytowski Powiat (PLN 226.60).
Powiats spent an average of PLN 975.59 per capita (in 2015 – PLN 964.54). 7 powiats recorded expenditure above the
Voivodship’s average. Człuchowski Powiat had the biggest spendings (PLN 1811.70), the lowest – Gdański Powiat (PLN 704.60).
The highest investment expenditure per capita was recorded in Człuchowski Powiat (PLN 420.39), the lowest in Kościerski
(PLN 26.88).

The Voivodship’s budget
The total revenue of local government of Pomorskie Voivodship amounted to PLN 729.3 million in 2016 and was by 13.4% lower
than in 2015 (5.4% of the income of all voivodships in the country).
Own revenue of the Voivodship’s budget accounted for 55.5% of total revenue (countrywide – 53.4%). Corporate income tax
(37.9% of total revenue) was the main source of revenue. Grants accounted for 34.3% of the revenue (countrywide – 32.1%), the
remaining 10.2% came from general subvention from the state budget (countrywide – 14.5%). The biggest amount of subvention
was allocated for equalization and educational parts (4.5% each of total revenue).
The Voivodship’s local government spent PLN 706.2 million in 2016, by 12.0% less than in 2015. The expenditure accounted for
5.6% of the expenditure of all voivodships in the country. Current expenditure made up 78.2% of total expenditure (countrywide
– 73.8%). Grants made up 41.7% of current expenditure, wages and salaries – 15.9%, purchase of materials and services – 14.3%,
derivatives of wages and salaries – 2.9%, and benefits for natural persons – 0.6%. Capital expenditure accounted for 21.8%, of
which 20.3% was spent on investment (countrywide – 26.2%, of which investment – 24.4%).
Analysing expenditure by divisions, the Voivodship’s local government spent the most on transport and communication (45.6%),
culture and protection of national heritage (12.6%), public administration (11.2%) and agriculture and hunting (8.4%).
In 2016, there was an average of PLN 315.52 revenue per inhabitant (in 2015 – PLN 365.43), of which PLN 174.99 was own
revenue (in 2015 – PLN 173.36). The total revenue per 1 inhabitant in Pomorskie Voivodship was by PLN 35.94 lower than the
national average and own revenue by PLN 12.52.
An average of PLN 305.50 (in 2015 – PLN 348.06) was spent per inhabitant, of which PLN 61.95 on investment (in 2015
– PLN 123.10). The total expenditure per 1 inhabitant was by PLN 22.85 lower than the national average, while investment
– by PLN 18.28.
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STRUCTURE OF REVENUE AND EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT UNITS’ BUDGETS IN 2016
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW W 2016 R.
STRUCTURE OF REVENUE OF GMINAS’ BUDGETS BY TYPE IN 2016

20,8%
20,0%
Gminy miejskie
Urban gminas

50,1%

14,8%
0,5%
6,0%
8,8%

29,1%

Rodzaje dochodów:
Type of revenue:
Dochody własne
Own revenue
podatek dochodowy
income tax
28,1%
13,7%
38,7%

Gminy miejsko-wiejskie
Urban-rural gminas

14,0%
0,4%
3,1%
7,5%
33,2%

inne podatki
other taxes
opłaty
fees
dochody z majątku
revenue from property
pozostałe
others
Dotacje
Grants
Subwencja ogólna z budżetu państwa
General subvention from the state budget

29,8%

12,1%
37,8%

Gminy wiejskie
Rural gminas

15,9%
0,3%
1,8%
7,7%
32,4%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETÓW GMIN WEDŁUG RODZAJÓW W 2016 R.
STRUCTURE OF EXPENDITURE OF GMINAS’ BUDGETS BY TYPE IN 2016
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STRUCTURE OF EXPENDITURE OF GMINAS’ BUDGETS BY DIVISIONS IN 2016
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REVENUE OF BUDGETS OF GMINAS AND CITIES WITH POWIAT STATUS PER CAPITA IN 2016
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EXPENDITURE OF BUDGETS OF GMINAS AND CITIES WITH POWIAT STATUS PER CAPITA IN 2016
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STRUCTURE OF REVENUE OF POWIATS’ BUDGETS BY TYPE IN 2016
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STRUCTURE OF REVENUE OF POWIATS’ BUDGETS BY TYPE BY POWIATS IN 2016
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STRUCTURE OF EXPENDITURE OF POWIATS’ BUDGETS BY TYPE BY POWIATS IN 2016

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
Powiaty: / Powiats:

bytowski
chojnicki

człuchowski

Rodzaje wydatków:
Type of expenditure:

gdański
Wydatki majątkowe
Capital expenditure

kartuski

Dotacje
Grants

kościerski
kwidzyński

Świadczenia na rzecz osób ﬁzycznych
Beneﬁts for natural persons

lęborski
malborski

Wynagrodzenia
Wages and salaries

nowodworski
Pochodne od wynagrodzeń
Derivatives on wages and salaries

pucki
słupski

Obsługa długu publicznego
Public debt servicing

starogardzki
Pozostałe
Others

sztumski
tczewski
wejherowski
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0%

wykres interaktywny

BUDŻETY POWIATÓW NA 1 MIESZKAŃCA W 2016 R.
BUDGETS OF POWIATS PER CAPITA IN 2016
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REVENUE STRUCTURE OF BUDGETS OF CITIES WITH POWIAT STATUS BY TYPE IN 2016
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STRUCTURE OF REVENUE OF THE VOIVODSHIP’S BUDGET BY TYPE IN 2016

Rodzaje dochodów:
Type of revenue:
10,2%

Dochody własne
Own revenue
podatek dochodowy
income tax
48,9%

dochody z majątku
revenue from property

55,5%
pozostałe
others

34,3%

0,9%
5,7%

Dotacje
Grants
Subwencja ogólna z budżetu państwa
General subvention from the state budget

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG DZIAŁÓW W 2016 R.
STRUCTURE OF EXPENDITURE OF THE VOIVODSHIP’S BUDGET BY DIVISIONS IN 2016

Rolnictwo i łowiectwo
Agriculture and hunting

Pozostałe
Others

8,4%
13,0%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Culture and national heritage

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Other tasks in sphere of social policy
Ochrona zdrowia
Health care

12,6%

706152,1 tys. zł
PLN thousands

2,5%
4,3%

Administracja publiczna
Public administration

45,6%

11,2%
2,4%

Gospodarka mieszkaniowa
Dwelling economy

Transport i łączność
Transport and communication

