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Wprowadzenie 

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 stanowiły: 

� ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.)  

� ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze  zm.). 

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa: 

� źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania 

i gromadzenia tych dochodów, 

� zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budŜetu 

państwa. 

Istotnym źródłem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są udziały we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego 

od osób prawnych (CIT). 

Wielkość udziału we wpływach z PIT w latach 2008 i 2009 przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 
 2008 2009 

Gminy 36,49% 36,72% 

Powiaty 10,25% 10,25% 

Województwa   1,60%   1,60% 

RAZEM 48,34% 48,57% 

Wskaźnik udziału gmin we wpływach z PIT w 2009 r., określony w art. 4 ust. 2 ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. wynosi 39,34%, z zastrzeŜeniem art. 89 ustawy. Zgodnie  

z regulacją art. 89 udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów 

procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika 

obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców 

przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na 

dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 

stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. 

W 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wyniosła 36,72%.  

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT, w 2009 r., w porównaniu, do wskaźnika 

obowiązującego w roku 2008 nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: 
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 2009 

Gminy    6,71% 

Powiaty     1,40% 

Województwa    14,00% 

RAZEM    22,11% 

Na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. miały wpływ dwie 

nowelizacje ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące dotacji 

udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego.  

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, umoŜliwiła jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie z budŜetu 

państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych związanych z budową 

i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci 

i młodzieŜy a takŜe sportu osób niepełnosprawnych.  

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać takŜe dotacje 

celowe z budŜetu państwa na zadania w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg 

powiatowych i gminnych. 

Ponadto ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z wdraŜaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadzono z dniem 

20 grudnia 2008 r. zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju poprzez dodanie art.20a, umoŜliwiając tym samym jednostkom samorządu 

terytorialnego otrzymanie z budŜetu państwa dotacji celowych na zadania własne z zakresu 

polityki rozwoju, które nie zostały ujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym 

programem operacyjnym.  

Na mocy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w 

2009 r. gminy i miasta na prawach powiatu, otrzymały część rekompensującą subwencji 

ogólnej, przeznaczoną na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z 

podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie 

przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na 

terenie specjalnych stref ekonomicznych. W 2009 r. część rekompensującą subwencji 

ogólnej otrzymały gminy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 

2009 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji 

ogólnej na za rok 2009.  
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W 2009 r. gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak i 

wszystkich dysponentów budŜetu państwa, przebiega w warunkach światowego kryzysu 

finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju. 

W celu zminimalizowania wpływu skutków kryzysu gospodarczego na sektor finansów 

publicznych konieczne stało się dokonanie nowelizacji ustawy budŜetowej na 2009 r. a takŜe 

podjęcie przez wszystkich dysponentów środków publicznych działań zmierzających do 

wydatkowania środków w sposób szczególnie oszczędny, ale gwarantujący teŜ właściwe 

wykonanie niezbędnych zadań.  

W związku z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 7 lipca 2009 r. uchwałą w sprawie  

projektu ustawy o zmianie ustawy budŜetowej na rok 2009 nie uległa zmianie kwota w 

Ŝadnej części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie uległa równieŜ 

zmianie planowana kwota wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budŜetu państwa. 

Największe zmiany o charakterze systemowym w 2009 r. dotyczą podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Zmiana skali podatkowej polegająca na redukcji zarówno ilości progów 

podatkowych, jak i stawek obowiązujących w przedziałach dochodowych jest, obok efektu 

rozliczenia rocznego podatników, najistotniejszym czynnikiem o charakterze systemowym 

determinującym w 2009 r. wpływy z podatku pobieranego na zasadach ogólnych, tj. według 

skali podatkowej. 

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarzego oraz skutki wprowadzenia zmian systemowych 

w obszarze podatków spowodowały, Ŝe w 2009 r. zanotowano spadek w stosunku do 2008 r. 

dochodów z podatków PIT i CIT. 

* * * 

Miasto na prawach powiatu – na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – sporządza jeden 

budŜet.  

Uchwała budŜetowa miasta na prawach powiatu określa poszczególne dochody 

z uwzględnieniem źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych 

na zadania realizowane przez gminy i powiaty.  

W związku z powyŜszym, analogicznie jak w latach 1999–2008, zaprezentowano 

w opracowaniu dane dotyczące dochodów miast na prawach powiatu w podziale na część 

gminną i powiatową. 

Natomiast, dane dotyczące wydatków miast na prawach powiatu podane zostały w kwotach 

łącznych, z uwagi na brak moŜliwości wyodrębnienia i omówienia wielkości wydatków tych 

jednostek realizowanych w podziale wyłącznie na zadania gminne lub powiatowe. 
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W opracowaniu tym, odrębnie zostały omówione dane dotyczące dotacji rozwojowych, które 

w 2008 r. były ujęte w pozycji dotacje celowe na zadania własne. 

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego za 2009 r. były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz 

zobowiązań i naleŜności tych jednostek, sporządzone według zasad określonych 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej. 

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów, raz na kwartał, sprawozdania 

z wykonania planów dochodów i wydatków budŜetowych w pełnej szczegółowości, tj. dział, 

rozdział, paragraf, o nadwyŜce/deficycie budŜetowym, o stanie zobowiązań według tytułów 

dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń, jak równieŜ o stanie naleŜności.  

Sprawozdania te jednostki samorządu terytorialnego przekazują do Ministerstwa Finansów – 

za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – w formie elektronicznej, jako plik 

określonego formatu o zdefiniowanej strukturze.  

We wszystkich tablicach zbiorczych prezentowane są dane zestawione na podstawie 

sprawozdań rocznych, otrzymanych przez Ministerstwo Finansów od jednostek samorządu 

terytorialnego, obejmujących jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe, gospodarstwa 

pomocnicze jednostek budŜetowych, rachunki dochodów własnych oraz fundusze celowe 

nieposiadające osobowości prawnej1.  

W części opisowej, dotyczącej dotacji celowych z budŜetu państwa przeznaczonych na 

dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań 

realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykorzystano 

dane ze sprawozdań z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. 

                                            
1 Dane liczbowe zostały opracowane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok 
według stanu na dzień 07 kwietnia 2010 roku. Dane te nie uwzględniają korekt nadesłanych w późniejszym 
terminie. Wielkości ujęto w zaokrągleniu do tysiąca złotych, na skutek czego powstały niewielkie rozbieŜności w 
prezentowanych danych liczbowych. 
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I. Wykonanie bud Ŝetów jednostek samorz ądu terytorialnego 

W 2009 r., jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody w kwocie 

154.842.461 tys. zł i były one wyŜsze o 8,6% niŜ w 2008 r., natomiast wydatki zostały 

zrealizowane w kwocie 167.828.196 tys. zł i o 15,6% przewyŜszyły wydatki wykonane 

w 2008 r. 

Jednostki samorządu terytorialnego planowały na 2009 r. deficyt w wysokości 

22.597.540 tys. zł, a zamknęły zbiorczo swoje budŜety deficytem w wysokości  

12.985.734 tys. zł.  

 

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze dochodów ogółem zrealizowanych w 2009 r. przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu stanowiły 74,4% dochodów 

ogółem zrealizowanych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ich 

wydatki ogółem stanowiły 75,2% wszystkich wydatków finansowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

1. Dochody ogółem jednostek samorz ądu terytorialnego 

W 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały plan dochodów ogółem w 97,6%. 

NajwyŜej plan dochodów zrealizowały miasta na prawach powiatu w 99,8%.  

 

 

STRUKTURA DOCHODÓW W KATEGORIACH JST 
W 2009 R.

41,9%

12,6%

32,5%

13,0%

GMINY POWIATY

STRUKTURA WYDATKÓW  W KATEGORIACH JST 
W 2009 R.

12,6%

33,5%

12,2%

41,7%

MIASTA NA PRAWACH  POWIATU WOJEWÓDZTWA
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Dochody zrealizowane przez gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa 

w latach 2008 - 2009 prezentuje tabela poniŜej:  

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY 62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 104,1 

POWIATY 18 147 200 20 455 087 20 084 495 98,2 110,7 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU 49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 101,8 

WOJEWÓDZTWA 12 660 195 21 140 362 19 548 310 92,5 154,4 

OGÓŁEM JST 142 568 988 158 673 170 154 842 461 97,6 108,6 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 

(Min. Fin.) 

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r., dochody 

własne stanowiły 48,6%, a dotacje ogółem i subwencje ogólne – 51,4%. W porównaniu do 

2008 r., udział dotacji i subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 6,4 punktu 

procentowego.  

Wykonanie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego  
 

2008 2009 
Dynamika 

(3:2) Wyszczególnienie 
tys. zł %% 

1 2 3 4 

Plan 75 991 418 76 476 044 100,6 

Wykonanie 78 344 900 75 297 351 96,1 

Wskaźnik wykonania planu  
dochodów własnych 103,1% 98,5% - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

Jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały w 2009 r. dochody własne niŜsze o 3,9% 

niŜ w 2008 roku.  

STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2009 R.

22,1%

29,3%

48,6%

Subwencja ogólna

STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2008 R.

16,7%

28,4%

54,9%

Dochody własne Dotacje ogółem

 STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2009 R.

22,1%

29,3%

48,6%

Subwencja ogólna

STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2008 R.

16,7%

28,4%

54,9%

Dochody własne Dotacje ogółem
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PoniŜsze zestawienie prezentuje wykonanie, strukturę i dynamikę dochodów własnych 

jednostek samorządu terytorialnego: 

Wykonanie dochodów  
własnych JST 

Wykonanie 
planu 

Struktura 
dochodów 
własnych  

2008 2009 

Dynamika 
(3:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

 RAZEM DOCHODY WŁASNE,  
  z tego: 

78 344 900 75 297 351 98,5 100,0 96,1 

  Podatek dochodowy od osób prawnych 7 474 158 6 616 915 101,2 8,8 88,5 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 28 534 987 26 977 030 97,5 35,8 94,5 

  Podatek rolny 1 227 942 1 238 501 99,3 1,6 100,9 

  Podatek od nieruchomości  13 447 423 14 189 937 101,4 18,8 105,5 

  Podatek leśny 174 969 182 667 101,8 0,2 104,4 

  Podatek od środków transportowych 827 104 840 460 100,5 1,1 101,6 

  Podatek od dział. gosp. osób fizycznych 
  opłacany w formie karty podatkowej 100 089 94 256 98,8 0,1 94,2 

  Podatek od spadków i darowizn 324 544 301 572 109,1 0,4 92,9 

  Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 286 004 1 698 260 103,4 2,3 74,3 

  Wpływy z opłaty skarbowej 630 206 519 104 88,2 0,7 82,4 

  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 233 041 229 627 99,3 0,3 98,5 

  Wpływy z opłaty targowej 225 244 222 584 102,0 0,3 98,8 

  Dochody z majątku 6 149 515 5 683 722 88,4 7,5 92,4 

  Pozostałe dochody 16 709 674 16 502 716 99,9 21,9 98,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

W strukturze dochodów własnych, najwyŜszy udział w 2009 r. stanowiły: 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 

ogółem jednostki samorządu terytorialnego – 35,8% (w gminach – 33,0%, w powiatach – 

48,5%, w miastach na prawach powiatu – 40,3%, w województwach – 14,1%);  

− podatek od nieruchomości: ogółem jednostki samorządu terytorialnego – 18,8% 

(w gminach – 28,3%, w miastach na prawach powiatu – 17,1%); 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 

ogółem jednostki samorządu terytorialnego – 8,8% (w gminach – 2,2%, w powiatach – 

2,4%, w miastach na prawach powiatu – 5,0%, w województwach – 66,2%). 

Pozostałe dochody własne stanowiły ogółem – 21,9% (w gminach – 17,2%, w powiatach – 

44,6%, w miastach na prawach powiatu – 22,9%, w województwach – 18,4%). W strukturze 

pozostałych dochodów zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. 

dominujący udział miały: wpływy z usług (26,6%), wpływy z róŜnych dochodów (12,8%), 

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (5,4%), 

wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości (5,3%) oraz 

wpływy z opłaty komunikacyjnej (4,5%).  
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Szczegółowe dane dotyczące dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 

przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania. 

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. 

i sposób ustalania omówiono szczegółowo we wprowadzeniu. 

W 2009 r. - według danych Ministerstwa Finansów - na rachunki jednostek samorządu 

terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.977.057 tys. zł, tj. 90,9% kwoty 

zaplanowanej przez Ministra Finansów z tego tytułu, która wynosiła 29.677.630 tys. zł. 

W 2009 roku, w porównaniu do 2008 r., jednostki samorządu terytorialnego otrzymały 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych niŜsze 

o 5,5%.  

Wykonanie subwencji ogólnej  w 2009 r. 

W 2009 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki jednostek samorządu 

terytorialnego przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 44.769.895 tys. zł 

(bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach). 

Na powyŜszą kwotę subwencji ogólnej składały się: 

– część oświatowa w wysokości   - 33.399.798 tys. zł, 

– część wyrównawcza w wysokości  -   8.830.860 tys. zł, 

– część równowaŜąca w wysokości   -   1.633.859 tys. zł, 

– część regionalna w wysokości   -      890.881 tys. zł, 

– część rekompensująca w wysokości  -        14.497 tys. zł. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, w budŜecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej 

przeznaczoną na dofinansowanie: 

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, 

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natęŜeniu ruchu w skali roku 

powyŜej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

transportu, 

3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi 

w granicach miast na prawach powiatu. 

W ustawie budŜetowej na rok 2009, środki na rezerwę subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości  325.506 tys. zł.  
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Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Rezerwa ta została w całości rozdysponowana i przekazana w pełnej wysokości do 

właściwych samorządów według harmonogramu zaproponowanego przez Ministra 

Infrastruktury. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

zwroty nienaleŜnie otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwot części 

subwencji ogólnej tworzą rezerwę subwencji przeznaczoną dla jednostek samorządu 

terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. 

Rezerwa ta została dodatkowo zwiększona o nie rozdzielone środki części równowaŜącej 

subwencji ogólnej dla gmin, poniewaŜ kwota tej części subwencji ogólnej, wyliczona dla 

poszczególnych gmin na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, w części związanej z wydatkami na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych, była wyŜsza od kwoty naleŜnej. 

Środki rezerwy, o której mowa wyŜej, w łącznej wysokości 208.219 tys. zł, przekazywane 

były do jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez 

stronę rządową i stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wykonanie cz ęści oświatowej subwencji ogólnej w 2009 r. 

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalana jest na finansowanie zadań oświatowych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności na zadania związane 

z prowadzeniem szkół i placówek, a takŜe dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz 

publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niŜ jednostki samorządu terytorialnego 

oraz przez osoby fizyczne.  

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budŜetowej. Kwotę 

przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie 

mniejszej niŜ przyjęta w ustawie budŜetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych 

wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.  
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Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r. 

określona została w ustawie budŜetowej w wysokości 33.399.798 tys. zł.  

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została rozdzielona dla 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określonego 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2009. 

Wydzielona z kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. 0,6% rezerwa tej części 

subwencji wynosiła 200.400 tys. zł. W trakcie roku budŜetowego rezerwa uległa zwiększeniu 

o kwotę 39.808 tys. zł do wysokości 240.208 tys. zł, w wyniku zmniejszenia części 

oświatowej subwencji ogólnej 90 jednostkom samorządu terytorialnego, tj: 

64 gminom o kwotę    - 18.412 tys. zł, 

8 powiatom o kwotę    -   4.770 tys. zł, 

18 miastom na prawach powiatu o kwotę - 16.626 tys. zł. 

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej została rozdzielona, w trakcie roku 

budŜetowego w pełnej wysokości, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie z przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Kryteriami. 

2. Wydatki jednostek samorz ądu terytorialnego 

Wykonanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniŜsza tabela:  

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY      

Wydatki ogółem 62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

w tym: wydatki majątkowe 12 891 954 19 484 596 16 177 834 83,0 125,5 

POWIATY           

Wydatki ogółem 18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 116,8 

w tym: wydatki majątkowe 2 621 586 4 642 683 4 075 664 87,8 155,5 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU            

Wydatki ogółem 51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 109,8 

w tym: wydatki majątkowe 11 634 399 14 813 838 12 913 591 87,2 111,0 

WOJEWÓDZTWA           

Wydatki ogółem 13 002 732 23 082 790 20 468 690 88,7 157,4 

w tym: wydatki majątkowe 4 774 453 11 090 634 9 958 990 89,8 208,6 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

OGÓŁEM JST           

Wydatki ogółem 145 182 636 181 270 709 167 828 195 92,6 115,6 

w tym: wydatki majątkowe 31 922 391 50 031 752 43 126 078 86,2 135,1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. były wyŜsze w porównaniu do 

zrealizowanych wydatków w 2008 r. o 15,6%. Plan wydatków został zrealizowany w 92,6%.  

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM JST W 2008 R.

22,0%

78,0%

Wydatki bieŜące

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM JST W 2009 R.

25,7%

74,3%

Wydatki majątkowe
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

 

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., jednostki samorządu terytorialnego przeznaczyły na 

wydatki majątkowe o 35,1% więcej środków. 

Kształtowanie się wydatków majątkowych i bieŜących w poszczególnych jednostkach 

samorządu terytorialnego w 2009 r. przedstawia poniŜsza tabela: 
 

z tego:  Wydatki 
ogółem majątkowe bie Ŝące 

3 : 2 4 : 2 Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY 70 002 631 16 177 834 53 824 797 23,1 76,9 

POWIATY 21 155 789 4 075 664 17 080 125 19,3 80,7 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU 56 201 086 12 913 591 43 287 495 23,0 77,0 

WOJEWÓDZTWA 20 468 690 9 958 990 10 509 700 48,7 51,3 

OGÓŁEM JST 167 828 195 43 126 079 124 702 117 25,7 74,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

NajwyŜszy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem w 2009 r. zanotowano 

w samorządach województw i ukształtował się on na poziomie 48,7%, a najniŜszy w 

powiatach (19,3%). 
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STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH JST W 2009 R.

1,1%

0,1%

31,8%
11,7%

12,3%

43,1%

Poręczenia i gw arancje Pozostałe w ydatki

Św iadczenia na rzecz osób fizycznych*

STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH JST W 2008 R.

1,1%

0,1%

43,9%

11,0%

43,9%

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Obsługa długu

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 

(Min. Fin.) 
*) Od 2009 r. w kategorii wydatków bieŜących wyodrębniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
     które w poprzednich latach zaliczane były do pozostałych wydatków 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. według waŜniejszych działów zawiera 

poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

WYDATKI OGÓŁEM 
w tym: 

145 182 636 181 270 709 167 828 195 92,6 100,0 115,6 

Transport i łączność 23 262 892 31 113 715 28 603 710 91,9 17,0 123,0 

Gospodarka mieszkaniowa 5 565 060 6 921 135 6 254 374 90,4 3,7 112,4 

Administracja publiczna 13 359 358 15 534 590 14 353 652 92,4 8,6 107,4 

Oświata i wychowanie 43 616 307 49 038 054 47 397 794 96,7 28,2 108,7 

Ochrona zdrowia 3 680 759 4 411 621 4 104 577 93,0 2,4 111,5 

Pomoc społeczna 19 723 287 20 892 292 20 297 367 97,2 12,1 102,9 

Edukacyjna opieka wychowawcza 3 690 510 4 142 630 3 988 037 96,3 2,4 108,1 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 7 883 003 10 952 206 9 548 610 87,2 5,7 121,1 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 5 412 335 6 934 668 6 354 436 91,6 3,8 117,4 

Kultura fizyczna i sport 4 670 285 7 135 293 6 504 040 91,2 3,9 139,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r.  
(Min. Fin.) 

NajwyŜszy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w 2009 r. stanowiły wydatki 

poniesione w następujących działach: Oświata i wychowanie – 28,2%, Transport i łączność – 

17,0%, Pomoc społeczna – 12,1%, Administracja publiczna – 8,6%, Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – 5,7%, Kultura fizyczna i sport – 3,9%, Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 3,8%, Gospodarka mieszkaniowa – 3,7%, Ochrona zdrowia – 2,4% oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,4%. Łącznie udział wymienionych działów wynosił 

87,8% wydatków ogółem. W wymienionych działach 2009 r., mimo Ŝe nie wykonano 

wydatków w kwotach zaplanowanych, jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały 

wydatki w tych działach wyŜsze niŜ w 2008 r. 
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Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budŜetów: gmin, powiatów, miast na prawach powiatu 

oraz województw w 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków zestawione zostały w poniŜszej 

tabeli: 
 

Jednostki 
samorz ądu 

terytorialnego  
Gminy Powiaty 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Województwa 
Wyszczególnienie 

 tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

DOCHODY      

Plan,   
 w tym: 158 673 170 66 655 042 20 455 087 50 422 679 21 140 362 

 - środki z Unii Europejskiej na 
finansowanie programów i 
projektów unijnych 15 828 767 2 623 299 1 062 083 2 000 317 10 143 068 

 - środki z budŜetu państwa lub 
inne na współfinansowanie 
programów i projektów unijnych 1 459 803 124 726 124 472 63 492 1 147 113 

 - środki z budŜetu państwa lub 
inne środki na pokrycie kosztów 
operacyjnych, a takŜe wydatków 
ponoszonych w związku z 
działaniami integracyjnymi oraz 
inne środki UE 

67 691 13 965 19 794 30 099 3 833 

Wykonanie,    
 w tym: 154 842 461 64 882 149 20 084 495 50 327 507 19 548 310 

 - środki z Unii Europejskiej na 
finansowanie programów i 
projektów unijnych 13 263 643 1 906 770 837 966 1 915 179 8 603 727 

 - środki z budŜetu państwa lub 
inne na współfinansowanie 
programów i projektów unijnych 1 221 110 96 019 110 926 57 420 956 745 

 - środki z budŜetu państwa lub 
inne środki na pokrycie kosztów 
operacyjnych, a takŜe wydatków 
ponoszonych w związku z 
działaniami integracyjnymi oraz 
inne środki UE 

63 328 13 364 17 929 28 921 3 114 

WYDATKI      
Plan,    
 w tym: 181 270 709 76 060 276 22 353 343 59 774 301 23 082 790 

 - na finansowanie programów i 
projektów unijnych 15 731 073 2 721 427 1 165 700 1 885 543 9 958 404 

 - współfinansowanie programów i 
projektów unijnych 5 529 684 1 754 741 559 992 1 554 427 1 660 524 

 - na koszty operacyjne, a takŜe 
wydatki ponoszone w związku z 
działaniami integracyjnymi 80 256 16 350 22 279 37 757 3 870 

Wykonanie,  
 w tym: 167 828 195 70 002 631 21 155 789 56 201 086 20 468 690 

 - na finansowanie programów i 
projektów unijnych 12 994 286 2 129 651 951 128 1 633 381 8 280 126 

 - współfinansowanie programów i 
projektów unijnych 4 587 434 1 385 168 460 929 1 356 362 1 384 975 

 - na koszty operacyjne, a takŜe 
wydatki ponoszone w związku z 
działaniami integracyjnymi 57 080 9 993 16 816 27 123 3 150 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 
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2.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku bud Ŝetowego  

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2009 (art. 191 ust. 1a i ust 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wyniosły 2.014.097 tys. zł i były 

niŜsze w odniesieniu do 2008 r. o 22,1%, co przedstawia poniŜsza tabela: 
 

2008 2009 Dynamika  
(3:2) Struktura  

Wyszczególnienie  
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 

 WYDATKI OGÓŁEM,  
  w tym: 

145 182 636 167 828 195 115,6 - 

Wydatki, które nie wygasły z upływem  
roku bud Ŝetowego   z tego: 

2 584 173 2 014 097 77,9 100,0 

wydatki majątkowe  2 342 155 1 812 760 77,4 90,0 

w tym: wydatki związane z realizacją 
programów i projektów realizowanych z 
udziałem środków unijnych 

169 653 279 885 165,0 13,9 

wydatki bieŜące  242 019 201 337 83,2 10,0 

w tym: wydatki związane z realizacją 
programów i projektów realizowanych z 
udziałem środków unijnych 

14 641 5 294 36,2 0,3 

 
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

W 2009 roku wydatki, które nie wygasły z upływem roku budŜetowego stanowiły 

1,2% wydatków ogółem.  

W kwocie wydatków ogółem, które nie wygasły z upływem roku budŜetowego, wydatki 

majątkowe stanowiły 90,0%.  

Kształtowanie się wydatków, które nie wygasły z upływem roku budŜetowego, 

w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniŜsza 

tabela: 

2008 2009 
Dynamika  

(3:2) Wyszczególnienie  
tys. zł %% 

1 2 3 4 

 OGÓŁEM JST  

 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 
 budŜetowego 

2 584 173 2 014 097 77,9 

w tym: wydatki związane z realizacją programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 184 294 285 177 154,7 

GMINY  

 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 
 budŜetowego 1 069 812 906 575 84,7 

w tym: wydatki związane z realizacją programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 57 982 119 081 205,4 
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2008 2009 
Dynamika  

(3:2) Wyszczególnienie  
tys. zł %% 

1 2 3 4 

 POWIATY  

 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 
 budŜetowego 

190 853 173 674 91,0 

w tym: wydatki związane z realizacją programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 11 042 20 651 187,0 

 MIASTA NA PRAWACH POWIATU  

 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 
 budŜetowego 

818 364 686 318 83,9 

w tym: wydatki związane z realizacją programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 52 001 81 373 156,5 

 WOJEWÓDZTWA  

 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 
 budŜetowego 

505 145 247 530 49,0 

w tym: wydatki związane z realizacją programów i 
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 63 270 64 072 101,3 

 
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

3. Wynik jednostek samorz ądu terytorialnego 

W 2009 r. budŜety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem w 

wysokości 12.985.734 tys. zł.  

Dochody, wydatki i wynik jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. prezentuje poniŜsze 

zestawienie: 

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

 OGÓŁEM JST       

Dochody 142 568 988 158 673 170 154 842 461 97,6 108,6 

Wydatki 145 182 636 181 270 710 167 828 195 92,6 115,6 

Wynik -2 613 649 -22 597 540 -12 985 734 - - 

 GMINY       

Dochody 62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 104,1 

Wydatki 62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

Wynik -574 875 -9 405 234 -5 120 482 - - 
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Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

 POWIATY           

Dochody 18 147 200 20 455 087 20 084 495 98,2 110,7 

Wydatki 18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 116,8 

Wynik 32 335 -1 898 256 -1 071 294 - - 

 MIASTA NA PRAWACH 
 POWIATU           

Dochody 49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 101,8 

Wydatki 51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 109,8 

Wynik -1 728 571 -9 351 622 -5 873 579 - - 

 WOJEWÓDZTWA           

Dochody 12 660 195 21 140 362 19 548 310 92,5 154,4 

Wydatki 13 002 732 23 082 790 20 468 690 88,7 157,4 

Wynik -342 538 -1 942 428 -920 380 - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

Jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt na łączną kwotę 22.597.540 tys. zł.  

NajwyŜszym deficytem w 2009 r. zamknęły się budŜety miast na prawach powiatu 

w wysokości 5.873.579 tys. zł, a najniŜszym budŜety województw na kwotę 920.380 tys. zł.  
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Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 i 2009 r.  
             (Min. Fin.) 
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Liczbę jednostek samorządu terytorialnego według zrealizowanego wyniku w 2009 r., 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wyszczególnienie 
Jednostki 

samorz ądu 
terytorialnego  

Gminy Powiaty 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Województwa 

1 2 3 4 5 6 

Liczba jednostek 2 808 2 413 314 65 16 

Jednostki z nadwyŜką 
budŜetową 668 608 54 2 4 

Jednostki z deficytem 
budŜetowym 2 140 1 805 260 63 12 

Udział jednostek deficytowych 
w ogólnej liczbie jednostek 
danej kategorii 
   (w %%) 

76,2 74,8 82,8 96,9 75,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

Jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., według relacji wyniku do ich dochodów, 
przedstawia poniŜsza tabela:  

Relacja wyniku do dochodów JST 
Wyszczególnienie 

Razem poni Ŝej 5% 5-10% powy Ŝej 10% 
1 2 3 4 5 

JST z nadwyŜką budŜetową  668 487 137 44 

JST z deficytem budŜetowym 2 140 731 638 771 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

Wśród jednostek, które wypracowały nadwyŜkę, najliczniejszą grupę, podobnie jak w 

2008 r., stanowiły jednostki o relacji nadwyŜki do dochodów poniŜej 5%. Udział tych 

jednostek w grupie jednostek, które osiągnęły nadwyŜkę wyniósł 72,9%.  

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budŜetowym w 2009 r. najliczniejszą 

grupę stanowiły jednostki o relacji deficytu do dochodów powyŜej 10%. Udział tych jednostek 

w grupie jednostek, których budŜety zamknęły się deficytem wyniósł 36,0%. W 2008 r. 

64,0% jednostek, których budŜety zamknęły się deficytem, stanowiły jednostki o relacji 

wyniku do dochodów poniŜej 10%.  

Z analizy sprawozdań z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. 

wynika, iŜ na taki poziom wyniku wpływ miał: 

− Mniejszy wzrost wykonania dochodów własnych niŜ w latach poprzednich.  
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W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wykonane dochody własne zmniejszyły się o 3,9%, 

przy dynamice 105,7% w roku poprzednim.  

W 2009 r. spośród dochodów własnych, które miały istotny udział w strukturze 

dochodów własnych, jednostki samorządu terytorialnego wykonały dochody niŜsze niŜ w 

2008 r. z tytułu: 

• udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowym od 

osób prawnych - o 11,5%,  

• udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowym od 

osób fizycznych - o 5,5%,  

• podatku od czynności cywilnoprawnych - o 25,7%,  

• dochodów z majątku - o 7,6%,  

• wpływów z opłaty skarbowej – 17,6%.  

− Wykonanie dochodów własnych na poziomie niŜszym niŜ przewidziano w planie.  

Realizacja planu dochodów własnych wyniosła 98,5% planu, przy 103,1% w 2008 r.  

Jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. zrealizowały dochody własne poniŜej 

planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego, 

karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz 

dochodów z majątku. 

− Większy wzrost wykonania wydatków ogółem niŜ w latach poprzednich.  

W 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wydatki ogółem wzrosły o 15,6% przy wzroście 

o 12,4% w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Wydatki majątkowe wzrosły o 35,1% przy 

wzroście o 17,9% w 2008 r.  

− WyŜsze tempo wzrostu wydatków niŜ dochodów.  

W 2009 r. tempo wzrostu wydatków ogółem było wyŜsze o 7,0 punktów procentowych, 

(a wydatków majątkowych o 26,5 punktu procentowego) od tempa wzrostu dochodów 

ogółem jednostek samorządu terytorialnego. 

Natomiast tempo wzrostu wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów 

i programów unijnych było wyŜsze o 14,7 punktu procentowego od tempa wzrostu 

dochodów na ten cel. 
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4. Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych i nale Ŝności jednostek samorz ądu 

terytorialnego 

Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008 - 2009 zostały zestawione 

w poniŜszej tabeli: 
Zobowi ązania jednostek samorz ądu terytorialnego 

2008 2009  3:2 Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 

 Zobowi ązania JST według tytułów dłu Ŝnych, 
 w tym: 

28 774 694 40 294 344 140,0 

papiery wartościowe 2 828 320 5 181 983 183,2 

w tym: długoterminowe 2 810 610 5 175 983 184,2 

kredyty i poŜyczki 25 777 640 34 920 122 135,5 

w tym: długoterminowe 25 155 845 34 654 623 137,8 

wymagalne zobowiązania 168 721 192 238 113,9 

w tym z tytułu: dostaw towarów i usług 118 698 132 148 111,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do roku 2008, 

wzrosły o 40,0%. Wśród tytułów dłuŜnych, największą dynamiką charakteryzowały się 

zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego z tytułu papierów wartościowych, które 

w 2009 r., w stosunku do 2008 r., wzrosły o 83,2%.  

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

W 2009 r. w strukturze zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego największy 

udział stanowiły kredyty i poŜyczki – 86,7%, w gminach – 88,4%, w powiatach – 86,3%, 

w miastach na prawach powiatu – 85,6% i w województwach – 85,2%.  

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ JST W 2008 R.

0,6%

89,6%

9,8%

Papiery w artościow e Kredyty i poŜyczki

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ JST W 2009 R.

0,5%

12,9%

86,7%

Wymagalne zobow iązania
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Zobowiązania poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego w latach 

2008-2009 przedstawia poniŜszy wykres: 
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Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r.  
            (Min. Fin.) 

W 2009 roku we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego nastąpił wzrost 

zobowiązań w stosunku do 2008 roku. NajwyŜszy przyrost wielkości zobowiązań 

zanotowano w miastach na prawach powiatu o 46,6%. 

Kredyty i poŜyczki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków unijnych 

jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2009 zostały zestawione poniŜej: 

2008 2009  3:2 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 

 ZOBOWIĄZANIA JST OGÓŁEM,  
w tym: 28 774 694 40 294 344 140,0 

Zobowiązania JST z tytułu kredytów i poŜyczek na 
realizację programów i projektów finansowanych  
z udziałem środków unijnych 
z tego: 

2 054 836 2 421 850 117,9 

GMINY 587 437 949 385 161,6 

POWIATY 64 321 150 668 234,2 

MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 224 138 1 282 462 104,8 

WOJEWÓDZTWA 178 940 39 335 22,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. i 2009 r. 
(Min. Fin.) 

Z uzupełniających danych o kredytach i poŜyczkach na realizację programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków unijnych w 2009 r., wynika, iŜ w stosunku do 2008 r., 

zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów i poŜyczek na realizację 
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programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych zwiększyły się średnio 

o 17,9%, powiatów o 134,2%, gmin o 61,6%, miast na prawach powiatu o 4,8%. 

W województwach zanotowano zmniejszenie się wielkości zobowiązań z tytułu kredytów 

i poŜyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych 

o 78,0%. 

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budŜetów: gmin, powiatów, miast na prawach powiatu 

oraz województw za 2009 r. w zakresie dochodów, zobowiązań oraz relacji zobowiązań do 

zrealizowanych dochodów przedstawione zostały w poniŜszej tablicy: 
 

Wyszczególnienie 
Jednostki 

samorz ądu 
terytorialnego  

Gminy Powiaty 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Województwa 

1 2 3 4 5 6 

Dochody ogółem  
(w tys. zł) 154 842 461 64 882 149 20 084 495 50 327 507 19 548 310 

Zobowi ązania   
(w tys. zł) 40 294 344 14 611 051 3 907 312 18 729 819 3 046 161 

w tym: zobowiązania wymagalne 192 239 125 911 15 849 47 509 2 970 

Udział zobowiązań wymagalnych w 
kwocie zobowiązań ogółem (w %%) 

0,5 0,9 0,4 0,2 0,1 

Wskaźnik zadłuŜenia (relacja 
zobowiązań do dochodów 
wykonanych ogółem w %%) 

26,0 22,5 19,5 37,2 15,6 

Wskaźnik zadłuŜenia (relacja 
zobowiązań bez zobowiązań 
związanych z realizacją programów 
i projektów finansowanych z 
udziałem środków unijnych  w 
dochodach wykonanych ogółem w 
%%) 

24,5 21,1 18,7 34,7 15,4 

Wskaźnik obsługi zadłuŜenia zgodnie 
z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (%%) 

4,9 4,8 4,1 5,2 5,4 

Wskaźnik obsługi zadłuŜenia zgodnie 
z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r.o finansach 
publicznych (%%) 

4,5 4,5 3,9 5,0 4,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 roku wskaźnik zadłuŜenia (udział zobowiązań w kwocie dochodów wykonanych 

ogółem) jednostek samorządu terytorialnego ogółem wyniósł 26,0%, najniŜszy zanotowano 

w województwach 15,6%, a najwyŜszy w miastach na prawach powiatu 37,2%.  

Wysokość wskaźnika zadłuŜenia bez zobowiązań związanych z realizacją programów 

i projektów finansowych z udziałem środków unijnych, wyniosła dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego – 24,5%, dla gmin – 21,1%, powiatów – 18,7%, miast na prawach 

powiatów – 34,7% oraz 15,4% dla województw. 
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Liczba jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. wg poziomu zadłuŜenia do 

wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Wyszczególnienie OGÓŁEM ZadłuŜonych 
PoniŜej 
  10% 

10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 
PowyŜej 

60% 

GMINY 2 413 2 272 579 607 504 339 165 64 14 

MIASTA NA PRAWACH  
 POWIATU 65 65 3 8 18 16 14 4 2 

POWIATY 314 311 72 102 69 44 20 3 1 

WOJEWÓDZTWA 16 15 6 5 3 0 1 0 0 

RAZEM 2 808 2 663 660 722 594 399 200 71 17 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. według poziomu zadłuŜenia bez 

zobowiązań na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 

do wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Wyszczególnienie OGÓŁEM ZadłuŜonych 
PoniŜej 
  10% 

10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 
PowyŜej 

60% 

GMINY 2 413 2 245 624 607 473 333 146 55 7 

MIASTA NA PRAWACH  
 POWIATU 65 65 5 13 15 14 15 3 0 

POWIATY 314 311 76 105 68 44 14 4 0 

WOJEWÓDZTWA 16 15 6 5 3 0 1 0 0 

RAZEM 2 808 2 636 711 730 559 391 176 62 7 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

Pod względem poziomu zadłuŜenia jednostek samorządu terytorialnego, w relacji do 

dochodów ogółem w 2009 r., największą grupę jednostek stanowiły jednostki o zadłuŜeniu 

poniŜej 20%. Liczba jednostek w tej grupie stanowiła 51,9% wszystkich zadłuŜonych 

jednostek. 

W 2009 r. 78 gmin, 4 powiaty i 6 miast na prawach powiatu osiągnęło wskaźnik zadłuŜenia 

przekraczający 50,0%, w tym 14 gmin, 2 miasta na prawach powiatu oraz 1 powiat osiągnęły 

zadłuŜenie przekraczające 60% dochodów ogółem. Natomiast wskaźnik ten po 

pomniejszeniu o zobowiązania związane z realizacją programów i projektów finansowanych 

z udziałem środków unijnych był w 69 jednostkach wyŜszy od 50% w tym 7 gmin 

przekroczyło ustawowy wskaźnik 60%.  
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II. Wykonanie bud Ŝetów gmin 

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budŜetów gmin przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY OGÓŁEM      

Dochody 62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 104,1 

Wydatki 62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

Wynik -574 875 -9 405 234 -5 120 482     

GMINY WIEJSKIE            

Dochody 27 035 858 29 155 138 28 476 596 97,7 105,3 

Wydatki 27 100 255 33 040 939 30 195 634 91,4 111,4 

Wynik -64 397 -3 885 801 -1 719 038     

GMINY POZOSTAŁE           

Dochody 35 281 917 37 499 904 36 405 553 97,1 103,2 

Wydatki 35 792 395 43 019 337 39 806 997 92,5 111,2 

Wynik -510 478 -5 519 433 -3 401 444     

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Gminy planowały w 2009 r. deficyt w kwocie 9.405.234 tys. zł. Ostatecznie dochody 

budŜetów gmin ogółem zostały zrealizowane w wysokości 64.882.149 tys. zł (97,3% planu), 

a wydatki w wysokości 70.002.631 tys. zł (92,0% planu).  

BudŜety gmin zamknęły się więc deficytem w łącznej kwocie 5.120.482 tys. zł, z tego: 

w gminach wiejskich budŜety zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 1.719.038 tys. zł, 

a w pozostałych gminach deficytem w wysokości 3.401.444 tys. zł.  

1. Dochody gmin  

1.1. Struktura i dynamika dochodów 

W 2009 r. w strukturze dochodów ogółem gmin, dochody własne stanowiły 46,3%, 

subwencja ogólna – 33,9%, zaś dotacje – 19,8%.  

W stosunku do 2008 r., zmniejszył się udział dochodów własnych w strukturze dochodów 

ogółem gmin o 3,0 punkty procentowe, natomiast zwiększył się udział dotacji o 1,0 punkt 

procentowy, a udział subwencji ogólnej o 2,0 punkty procentowe. 
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STRUKTURA DOCHODÓW GMIN
W 2008 R.

31,9% 49,3%

18,8%

Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna

STRUKTURA DOCHODÓW GMIN
W 2009 R.

33,9%

19,8%

46,3%

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. w strukturze dochodów gmin wiejskich, dochody własne stanowiły 36,8% 

(w pozostałych gminach – 53,7%), subwencja ogólna – 41,9% (w pozostałych gminach – 

18,7%), dotacje ogółem – 21,3% (w pozostałych gminach – 27,6%). 

 

STRUKTURA DOCHODÓW GMIN WIEJSKICH 
W 2009 R.

21,3%

41,9% 36,8%

Dochody własne Dotacje ogółem

STRUKTURA DOCHODÓW GMIN POZOSTAŁYCH 
W 2009 R.

18,7%

27,6%
53,7%

Subwencja ogólna 

 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.)  

Wykonanie i dynamikę dochodów gmin, według ich kategorii, prezentuje poniŜsza tabela: 

Wykonanie  
 2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
wykonania  

(4:2) 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY OGÓŁEM      

Dochody ogółem,  z tego: 62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 104,1 

Dochody własne 30 694 746 31 215 449 30 021 854 96,2 97,8 

Dotacje ogółem 11 709 459 13 452 032 12 871 052 95,7 109,9 

Subwencja ogólna  19 913 570 21 987 561 21 989 242 100,0 110,4 
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Wykonanie  
 2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
wykonania  

(4:2) 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY WIEJSKIE           

Dochody ogółem,  z tego: 27 035 858 29 155 138 28 476 596 97,7 105,3 

Dochody własne 10 615 867 10 899 626 10 475 011 96,1 98,7 

Dotacje ogółem 5 602 640 6 311 189 6 057 345 96,0 108,1 

Subwencja ogólna  10 817 351 11 944 322 11 944 239 100,0 110,4 

GMINY POZOSTAŁE           

Dochody ogółem,  z tego 35 281 917 37 499 904 36 405 553 97,1 103,2 

Dochody własne 20 078 879 20 315 823 19 546 843 96,2 97,4 

Dotacje ogółem 6 106 819 7 140 843 6 813 707 95,4 111,6 

Subwencja ogólna  9 096 219 10 043 239 10 045 003 100,0 110,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 roku dochody własne zostały zrealizowane w gminach ogółem w 96,2% planu, 

w gminach wiejskich w 96,1% planu, a w pozostałych gminach w 96,2% planu. Natomiast 

dochody własne wykonane w 2009 roku, w stosunku do 2008 roku, zmniejszyły się 

w gminach ogółem o 2,2%, w gminach wiejskich o 1,3%, a w pozostałych gminach o 2,6%. 

Dotacje ogółem w gminach w 2009 roku, mimo wykonania planu w 95,7%, w stosunku do 

2008 roku zostały wykonane w kwocie wyŜszej o 9,9%. Dotacje ogółem w gminach wiejskich 

i w gminach pozostałych, mimo wykonania planu poniŜej 100%, w stosunku do 2008 roku 

zostały wykonane w kwotach wyŜszych, odpowiednio o 8,1% i o 11,6%. 

W 2009 roku subwencja ogólna została wykonana w 100,0% planu i była w porównaniu do 

2008 roku wyŜsza, zarówno w gminach ogółem, jak i w gminach wiejskich oraz 

w pozostałych gminach o 10,4%. 

 

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia 

W stosunku do kwot zaplanowanych na 2009 r., w największym stopniu zostały wykonane 

dochody własne z tytułu: podatku od spadków i darowizn (116,6% planu), udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (108,7%), podatku od czynności 

cywilnoprawnych (103,2%) i wpływów z opłaty targowej (102,6%). 
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Dochody gmin w 2009 r. według źródeł ich pochodzenia 

Wykonanie  
 2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Struktura 
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

DOCHODY OGÓŁEM, 
z tego: 

62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 100,0 104,1 

DOCHODY WŁASNE, 
z tego: 

30 694 746 31 215 449 30 021 854 96,2 46,3 97,8 

podatek dochodowy od osób 
prawnych 

696 015 600 356 652 817 108,7 1,0 93,8 

podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

10 664 239 10 523 731 9 906 255 94,1 15,3 92,9 

podatek rolny   1 203 690 1 224 301 1 215 317 99,3 1,9 101,0 

podatek od nieruchomości  8 017 974 8 401 128 8 488 264 101,0 13,1 105,9 

podatek leśny  173 374 177 890 181 011 101,8 0,3 104,4 

podatek od środków 
transportowych   

515 029 524 764 531 961 101,4 0,8 103,3 

podatek od dział. gosp. osób 
fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej  

50 529 47 813 48 470 101,4 0,1 95,9 

podatek od spadków i darowizn 122 966 102 809 119 842 116,6 0,2 97,5 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

914 619 684 672 706 691 103,2 1,1 77,3 

wpływy z opłaty skarbowej 284 063 260 839 228 948 87,8 0,4 80,6 

wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej 

227 036 223 816 222 973 99,6 0,3 98,2 

wpływy z opłaty targowej 148 854 147 402 151 180 102,6 0,2 101,6 

dochody z majątku 2 769 142 2 861 706 2 401 291 83,9 3,7 86,7 

pozostałe dochody 4 907 215 5 434 221 5 166 835 95,1 8,0 105,3 

DOTACJE OGÓŁEM 
  z tego: 

11 709 459 13 452 032 12 871 052 95,7 19,8 109,9 

Dotacje celowe 
w tym: 

11 532 669 11 846 234 11 617 980 98,1 17,9 100,7 

z zakresu adm. rządowej 8 180 768 8 007 425 7 948 140 99,3 12,3 97,2 

Własne 2 559 539 2 892 002 2 805 641 97,0 4,3 109,6 

realizowane na podstawie 
porozumień z org. adm. rząd. 

80 467 119 224 104 582 87,7 0,2 130,0 

Dotacje rozwojowe  176 790 1 605 799 1 253 072 78,0 1,9 708,8 

SUBWENCJA OGÓLNA    19 913 570  21 987 561 21 989 242 100,0 33,9 110,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za  2008 r. i  2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., największą dynamikę dochodów zanotowano 

w: podatku od nieruchomości (wzrost o 5,9%), pozostałych dochodach (wzrost o 5,3%) 

i podatku leśnym (wzrost o 4,4%). 
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W strukturze pozostałych dochodów zrealizowanych przez gminy w 2009 r. dominujący 

udział miały środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 

16,8%, wpływy z róŜnych dochodów – 13,8%. 

W strukturze dochodów własnych gmin dwa istotne źródła, to udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych (33,0%) i podatek od nieruchomości (28,3%). 

W 2009 r. plan dochodów z podatku od nieruchomości został zrealizowany w 101,0%, 

a wykonanie było wyŜsze w porównaniu z wykonaniem w 2008 r. o 5,9%. 

W 2009 r. wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

w porównaniu do roku 2008, zwiększył się z 36,49% do 36,72%. 

Szczegółowy opis wyliczenia wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na 2009 r. został omówiony we wprowadzeniu do sprawozdania. 

W 2009 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazane zostały 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w wysokości 9.906.255 tys. zł, tj. 90,9% kwoty zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów 

z tego tytułu, która wynosiła 10.897.937 tys. zł. 

1.2.1. Subwencja ogólna 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, wszystkie gminy otrzymują z budŜetu państwa subwencję ogólną.  

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: oświatowej, równowaŜącej i wyrównawczej 

oraz od 2005 r. części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin przeznaczonej na 

wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości 

gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na 

podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych. 

W 2009 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazano środki 

z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 21.926.684 tys. zł, co stanowiło 100,0% kwot 

zaplanowanych na ten cel (po zmianach). 

Na powyŜszą kwotę subwencji ogólnej składały się: 

– część oświatowa w wysokości   - 15.494.300 tys. zł, 

– część wyrównawcza w wysokości  -   6.031.341 tys. zł, 

– część równowaŜąca w wysokości   -      393.508 tys. zł, 

– część rekompensująca w wysokości  -          7.535 tys. zł. 
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Ponadto, do końca 2009 r., ze środków rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazano na rachunki 674 gmin środki 

w łącznej wysokości 65.787 tys. zł. 

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania o światowe 

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej, na finansowanie zadań 

oświatowych, prowadzonych przez gminy w 2009 r., przekazana została kwota 

15.365.175 tys. zł, z tego dla: 

- gmin wiejskich  - 7.629.637 tys. zł, 

- gmin miejskich  - 2.763.100 tys. zł, 

- gmin miejsko-wiejskich - 4.972.438 tys. zł. 

Dodatkowo zgodnie z “Kryteriami podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009”, Minister Finansów - na wniosek Ministra Edukacji Narodowej - 

rozdysponował dla poszczególnych gmin środki w wysokości 129.125 tys. zł (53,7%  łącznej 

kwoty wymienionej rezerwy) na następujące tytuły: 

- korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy 

agregowaniu danych gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO), 

błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu i weryfikacji 

danych zgromadzonych w SIO oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 

2009 – w kwocie 2.954 tys. zł,  

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku 

budŜetowego 2009, polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów 

(wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki 

samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – w kwocie 1.789 tys. zł, 

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2009 r., 

polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach 

i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w 

stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009 – w kwocie 3.577 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w kwocie 23.968 tys. zł, 
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- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w 

trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w kwocie 17.758 tys. zł, 

- dofinansowanie w zakresie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń 

do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie 

wykorzystywanych na cele dydaktyczne – w kwocie 20.605 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 

w obiektach oświatowych – w kwocie 46.435 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 

w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier 

architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – w kwocie 

8.531 tys. zł, 

- inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2009, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, 

Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem 

m.in. zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, 

dofinansowania wydatków związanych z odprawami dla zwalnianych nauczycieli oraz 

skutków awansu zawodowego nauczycieli) – w kwocie 3.508 tys. zł. 

Według stanu na 31 grudnia 2009 r. na rachunki gmin przekazane zostały środki z tytułu 

części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 15.494.300 tys. zł z tego dla: 

- gmin wiejskich   7.695.311 tys. zł, 

- gmin miejskich   2.787.582 tys. zł, 

- gmin miejsko-wiejskich  5.011.407 tys. zł. 

Z przeprowadzonej analizy danych ze sprawozdań gmin wynika, Ŝe wydatki wykonane 

w 2009 r. na zadania bieŜące w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka 

wychowawcza, na które naliczana jest subwencja, w relacji do otrzymanych przez gminy 

dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieŜące stanowiły średnio 121,2%, przy 

czym poziom wydatków na zadania oświatowe w stosunku do otrzymanych kwot w formie 

subwencji i dotacji na zadania bieŜące wynosił: 

− 70,0% - 80,0%  -    1 gmina, 

− 80,0% - 90,0%  -   29 gmin, 

− 90,0% - 100,0%  - 206 gmin, 

− 100,0% - 110,0%  - 598 gmin, 
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− 110,0% - 120,0%  - 609 gmin, 

− powyŜej  120,0%  - 970 gmin. 

Realizacja przez gminy wydatków bieŜących w dziale Oświata i wychowanie oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza w 2009 r. kształtowała się średnio na poziomie 97,2% 

ustalonego przez nie planu. Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 85,0% planu. 

1.2.3. Dotacje  

Planowane przez gminy na 2009 r. dochody z tytułu dotacji  w wysokości 13.452.033 tys. zł 

zostały zrealizowane w kwocie 12.871.052 tys. zł, co stanowiło 95,7% planu, z tego: 

− dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące (własne realizowane z dotacji 

rozwojowej, pozostałe własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowano w kwocie 

10.460.625 tys. zł, co stanowiło 98,3% planu (10.649.520 tys. zł) 

− dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 

1.650.809 tys. zł, co stanowiło 83,6% planu (1.974.931 tys. zł) 

− dotacje celowe na zadania bieŜące wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 168.175 tys. zł, co 

stanowiło 100,0% planu, 

− dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 182.528 tys. zł, co 

stanowiło 86,0% planu, 

− dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące zrealizowano w wysokości 73.298 tys. zł, 

co stanowiło 96% planu, 

− dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 

335.617 tys. zł, co stanowiło 90,5 % planu. 

Dotacje z budŜetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań realizowanych przez 

gminy stanowiły 94,1% (12.111.434 tys. zł) łącznej kwoty przekazanych gminom dotacji. 

Plan dotacji z budŜetu państwa na zadania własne finansowane z dotacji rozwojowej i 

pozostałe zadania własne oraz zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej 

(12.505.226 tys. zł) został wykonany w 96% (12.006.852 tys. zł). 



 37 

Wykonanie dotacji za 2009 r., w porównaniu do wykonania za 2008 r., przedstawia poniŜsza 

tabela: 
Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. 

Ogółem  w tym: 
bieŜące  

Ogółem w tym: 
bieŜące 

4:2 5:3 

Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem dotacje  
z  tego: 

11 709 459 10 645 637 12 871 052 10 702 098 109,9 100,5 

- rozwojowe 176 790 166 407 1 253 072 492 016 708,8 278,3 

- na zadania z zakresu 
administracji rządowej 

8 180 768 8 148 694 7 948 139 7 939 937 97,2 97,4 

- na zadania własne 2 559 540 2 044 223 2 805 641 1 933 934 109,6 94,6 

- na zadania realizowane na 
podstawie porozumień z 
zakresu administracji 
rządowej 

80 467 52 672 104 582 94 738 130,0 179,9 

- na zadania realizowane na 
podstawie porozumień mię-
dzy  jedn. samorządu 
terytorialnego 

295 545 157 839 350 703 168 175 118,7 106,5 

- z funduszy celowych 416 349 75 802 408 915 73 298 98,2 96,7 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dochody gmin z tytułu dotacji w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wzrosły o 9,9%. 

Szczególnie wysoki wzrost, bo ponad sześciokrotny (o 608,8%) nastąpił w dotacjach 

rozwojowych. Nieznaczne obniŜenie dotacji nastąpiło w dotacjach na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej (o 2,8%) oraz dotacji z funduszy celowych (o 1,8%).  

1.2.4. Dotacje rozwojowe 

Zaplanowane na 2009 r. dla gmin dotacje rozwojowe w wysokości 1.605.799 tys. zł 

zrealizowane zostały w wysokości 1.253.072 tys. zł, tj. w 78%, z czego dotacje na zadania 

bieŜące zrealizowane zostały w wysokości 492.016 tys. zł., a na zadania inwestycyjne 

w wysokości 761.054 tys. zł. 

Dotacje na zadania bieŜące stanowiły 39,3%, a na zadania inwestycyjne 60,7% 

przekazanych dotacji rozwojowych. 
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Wysokość dotacji rozwojowych z budŜetu państwa na zadania własne, według działów 

przedstawia poniŜsza tabela: 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan Wykonanie  
8:7 

Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  
 z  tego: 

176 790 1 605 799 1 253 072 78,0 708,8 552 220 492 016 89,1 

Rolnictwo i łowiectwo  1 354 68 187 42 113 61,8 311 1 277 1 083 84,8 

Przetwórstwo 
przemysłowe 1 271 7 703 6 901 89,6 542 7 417 6 817 91,9 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię elektryczną, 
gaz i wodę 

1 298 26 568 20 375 76,7 * - - - 

Transport i łączność - 357 289 248 207 69,5  2 785 798 28,7 

Turystyka 1 142 27 966 15 765 56,4 * 856  607 70.9 

Gospodarka 
mieszkaniowa - 6 372 5 335 83,7 - - - - 

Działalność usługowa - 703 629 89,4 - 703 629 89,4 

Informatyka 234 985 501 50,9 214 425 290 68,4 

Administracja 
publiczna 942 31 770 19 084 60,1 * 16 794 12 205 72,7 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

- 5 012 3 119 62,2 - 273 230 84,5 

RóŜne rozliczenia 419 621 566 91,0 135 613 558 90.9 

Oświata i wychowanie 15 038 247 053 192 890 78,1 * 116 945 96 490 82,5 

Ochrona zdrowia - 5 839 3 018 51,7 - 328 134 40,9 

Pomoc społeczna 52 380 123 483 112 809 91,4 215 119 176 111 374 93,5 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

92 788 263 060 242 731 92,3 262 260 027 240 585 92,5 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 6 188 14 620 12 328 84,3 199 14 510 12 218 84,2 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

3 103 245 893 184 301 75,0 * 4 053 3 472 85,6 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

153 75 862 61 735 81,4 * 3 350 2 356 70,3 

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz 
naturalne obszary i 
obiekty chronionej 
przyrody  

- 562 123 21,9 - - - - 

Kultura fizyczna i sport 480 96 251 80 542 83,7 * 2 688 2 170 808 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
            *) wskaźnik powyŜej 1000 
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Z ogólnej kwoty dotacji rozwojowych przekazano: 

- w dziale Transport i łączność 248.207 tys. zł (19,8%) z przeznaczeniem, przede wszystkim, 

na inwestycje na drogach gminnych, 

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 242.731 tys. zł (19,4%), 

- w dziale Oświata i wychowanie 192.890 tys. zł (15,4%), na realizację zadań w gimnazjach, 

szkołach podstawowych oraz przedszkolach, 

- w dziale Pomoc społeczna 112.809 tys. zł (9,0%), przede wszystkim na działalność 

Ośrodków pomocy społecznej. 

Łącznie, na realizację zadań w tych działach przekazano z budŜetu państwa 796.637 tys. zł, 

tj. 63,6% wszystkich dotacji rozwojowych. 

1.2.5. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu  
          administracji rz ądowej 

Według sprawozdań gmin, w 2009 r. z budŜetu państwa przekazane zostały dotacje na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.948.139 tys. zł, co stanowiło 

99,3% planu rocznego. W dochodach ogółem, zrealizowanych przez gminy w 2009 r., 

dotacje te stanowiły 12,3%. 

Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w 2009 r., według działów, przedstawia zestawienie: 
Ogółem 

 
w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)  Wykonanie  

8:7 

Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  
 z  tego: 

8 180 768 8 007 425 7 948 139 99,3 97,2 7 999 162 7 939 937 99,3 

Rolnictwo i łowiectwo  497 681 607 341 606 520 99,9 121,9 607 115 606 294 99,9 

Transport i łączność - 790 790 100 - - - - 

Gospodarka 
mieszkaniowa 2 712 2 289 2  276 99,4 83,9 1 388 1 388 100 

Działalność usługowa - 1 1 100 - 1 1 100 

Administracja 
publiczna 206 729 211 351 211 251 100 102,2 211 233 211 135 100,0 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądow. 

7 809 48 073 47 486 98,8 608,1 48 073 47 486 98,8 

Obrona narodowa 421 242 236 97,5 56,1 242 236 97,5 
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Ogółem 
 

w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)  Wykonanie  

8:7 

Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

985 782 767 98,1 77,9 782 767 98,1 

RóŜne rozliczenia - 49 49 100 - 49 49 100 

Oświata i wychowanie 264 1 435 1 358 94,6 514,4 1 435 1 358 94,6 

Ochrona zdrowia 248 354 323 91,2 130,2 354 323 91,2 

Pomoc społeczna 7 462 837 7 133 705 7 076 112 99,2 94,8 7 127 477 7 069 930 99,2 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

102 112 102 100 91,1 112 102 91,1 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 285 548 523 95,4 183,5 548 523 95,4 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

326 30 30 100 9,2 30 30 100 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

360 323 315 97,5 87,5 323 315 97,5 

Kultura fizyczna i sport 9 - - -         - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Z ogólnej kwoty omawianych dotacji, przekazano: 

- na zadania bieŜące 7.939.937 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu rocznego (99,9% ogółu 

dotacji na zadania zlecone),  

- na zadania inwestycyjne 8.202 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu rocznego (0,1% ogółu 

dotacji na zadania zlecone). 

W strukturze działowej dotacji na finansowanie zadań bieŜących zleconych gminom 

z zakresu administracji rządowej dominują dotacje do takich działów, jak:  

- Pomoc społeczna (89% kwoty dotacji), 

- Rolnictwo i łowiectwo (7,6%),  

- Administracja publiczna (2,7%). 

Dotacje przeznaczone dla tych działów stanowiły 99,3% całej kwoty dotacji przekazanych 

gminom na omawiane zadania.  

Dotacje w dziale Pomoc społeczna, zrealizowane w kwocie 7.076.112 tys. zł, przeznaczone 

zostały głównie na świadczenia rodzinne (w tym na dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
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W ramach powyŜszej kwoty, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Pomoc 

społeczna przekazano dotacje w wysokości 6.182 tys. zł, co stanowiło 75,4% ogólnej kwoty 

przekazanych gminom dotacji na inwestycje związane z realizacją zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej. Dotacje te, w całości zostały przeznaczone na inwestycje 

w ośrodkach wsparcia. 

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, do zadań gmin naleŜy szereg 

spraw o charakterze administracyjnym, w tym: ewidencja ludności, wydawanie dowodów 

osobistych i zadania naleŜące do kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego.  

Przekazane w 2009 r. dotacje na realizację tych zadań wyniosły 211.251 tys. zł, co stanowiło 

100% kwoty planowanej. 

Udział dotacji celowych na realizowane przez gminy zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w poszczególnych działach, w podziale na zadania bieŜące i inwestycyjne, oraz ich 

strukturę w 2009 r., przedstawia poniŜsza tabela: 

Struktura Udział 
z tego na zadania: z tego na zadania: 

Ogółem 
bieŜące   inwestycyjne 

Ogółem 
bieŜące inwestycyjne 

Wyszczególnienie 

%% 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  
 z tego: 

100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,1 

Rolnictwo i łowiectwo 7,6 7,6 2,7 100,0 100,0 - 

Administracja publiczna 2,7 2,7 1,4 100,0 99,9 0,1 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

0,6 0,6 - 100,0 100,0 - 

Pomoc społeczna 89,0 89,0 75,4 100,0 99,9 0,1 

Pozostałe działy 0,2 0,2 20,5 - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

1.2.6. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań własnych 

W 2009 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań własnych zrealizowano w wysokości 2.805.641 tys. zł, co stanowiło 

97 % planu tych dotacji. 

Z ogólnej kwoty dotacji przekazanych gminom w 2009 r., dotacje na zadania bieŜące 

wynosiły 1.933.934 tys. zł, tj. 68,9% ogólnej kwoty omawianych dotacji, a na zadania 

inwestycyjne 871.707 tys. zł (31,1%). 
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Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania własne gmin w 2009 r., według 

działów przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan  
(po zmianach)  Wykonanie  8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  z  tego: 2 559 540  2 892 002 2 805 641 97,0 109,6 1 990 496 1 933 934 97,2 

Rolnictwo i 
łowiectwo  30 916 5 014 4 360 87,0 14,1 407 398 97,8 

Rybołówstwo i 
rybactwo 2 330 - - - - - - - 

Wytwarzanie i zaopat-
rywanie w energię 
elektr., gaz i wodę 

621 220 220 100 11,5 100 100 100,0 

Transport i łączność 251 193 723 446 712 753 98,5 283,7 125 290 123 883 98,9 

Turystyka 5 638 336 113 33,6 1,7 88 60 68,2 

Gospodarka 
mieszkaniowa 9 424 11 084 10 207 92,1 108,3 1 665 1 419 85,2 

Działalność 
usługowa 415 85 80 94,1 19,3 - - - 

Informatyka 614 1 249 1 225 98,1 144,5 99 99 100,0 

Administracja 
publiczna 2 275 985 533 54,1 16,6 384 266 69,3 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

1 995 2 959 2 227 75,3 111,6 744 741 100,0 

RóŜne rozliczenia 21 566 25 411 24 882 97,9 113,2 20 347 19 819 97,4 

Oświata i 
wychowanie 323 289 91 853 85 882 93,5 25,4 56 968 54 126 95,0 

Ochrona zdrowia 2 205 3 261 409 12,5 18,5 91 91 100,0 

Pomoc społeczna 1 236 398 1 395 676 1 376 856 98,7 106,8 1 395 641 1 376 856 96,0 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

696 72 72 100 - 72 72 100,0 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 441 536 383 389 350 888 91,5 78,4 383 389 350 888 91,5 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

36 039 21 113 12 571 59,5 32,1 3 801  3 777 99,4 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

10 925 10 855 9 231 85,0 83,3 1 116 1 073 96,1 

Ogrody botan. i 
zoolog. oraz natu-
ralne obszary i 
obiekty chron. przyr. 

165 76 75 98,7 45,5 76 75 98,7 

Kultura fizyczna i 
sport 181 300 214 918 213 057 99,1 117,2 218 191 87,6 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Udział dotacji celowych na zadania bieŜące i inwestycyjne w ogólnej kwocie dotacji na 

zadania własne gmin, według działów, w 2009 r. przedstawia poniŜsze zestawienie: 
Struktura Udział 

z tego na zadania: z tego na zadania: 
Ogółem 

bieŜące Inwestycyjne 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne 
Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  
  z tego: 

100,0 100,0 100,0 100,0 68,9 31,1 

Rolnictwo i łowiectwo 0,2 - 0,4 100,0 9,1 90,9 

Transport i łączność 25,4 6,4 67,5 100,0 17,4 82,6 

Gospodarka mieszkaniowa 0,4 0,1 1,0 100,0 13,9 86,1 

RóŜne rozliczenia  0,9 1,0 0,6 100,0 79,6 20,4 

Oświata i wychowanie 3,1 2,8 3,6 100,0 63,0 37,0 

Pomoc społeczna 49,1 71,2 - 100,0 100,0 - 

Edukacyjna opieka wychowawcza 12,5 18,1 - 100,0 100,0 - 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0,4 0,2 1,0 100,0 30,0 70,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,3 - 0,9 100,0 11,6 88,4 

Kultura fizyczna i sport 7,6 - 24,4 100,0 0,1 99,9 

Pozostałe działy 0,1 0,2 0,6 - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

Największa część dotacji z budŜetu państwa na dofinansowanie bieŜących zadań własnych 

gmin została przekazana w 2009 r. na zadania realizowane w działach: Pomoc społeczna 

(71,2%), Edukacyjna opieka wychowawcza (18,1%), Transport i łączność (6,4%) oraz 

Oświata i wychowanie (2,8%). Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych 

w ramach tych działów, przeznaczono 98,5% dotacji na bieŜące zadania własne gmin.  

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazane w kwocie 1.376.856 tys. zł, przeznaczone 

były głównie na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz na opłacanie składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku 

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko 

chorym członkiem rodziny, a takŜe na prowadzenie działalności ośrodków pomocy 

społecznej.  

Przekazane w wysokości 350.888 tys. zł dotacje w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 

w 98,6% przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów oraz na organizowanie 

kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej. 

Dla działu Oświata i wychowanie, z budŜetu państwa przekazano dotacje celowe na bieŜące 

zadania własne gmin w kwocie 54.126 tys. zł, co stanowiło 95% planu. Dotacje te 
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przeznaczone zostały głównie na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów 

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, obejmujących zakup 

podręczników szkolnych, dowozu dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, a takŜe prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem 

zawodowym nauczycieli. 

Dotacje celowe z budŜetu państwa na własne zadania inwestycyjne przekazano gminom 

w kwocie 871.707 tys. zł, co stanowiło 96,7% planu tych dotacji. 

W strukturze działowej tych dotacji, najpowaŜniejszą pozycję stanowiły dotacje na drogi 

gminne, w tym w szczególności na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie 

przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (444.889 tys.  zł) i na usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych na drogach (138.411 tys. zł) oraz dotacje w dziale Kultura fizyczna i sport 

(212.866 tys. zł) na inwestycje związane z budową obiektów sportowych, w ramach 

programu „Orlik”, a takŜe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród 

młodzieŜy.  

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe 

Dochodami gmin są równieŜ: 

- dotacje z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej,  

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

- dotacje otrzymane z funduszy celowych.  

W 2009 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez gminy dochodach ogółem wynosił 

1,3%. 

Ogólna kwota otrzymanych przez gminy dotacji, o których wyŜej mowa, wyniosła 

864.200 tys. zł, co stanowiło 91,3 % planu, z tego: 

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

została przekazana dotacja w wysokości 104.582 tys. zł, co stanowiło 87,7% ich planu 

rocznego. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań 

zaliczanych do działów: Pomoc społeczna (81,2%), w ramach której, realizowane były 

resortowe programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, m.in. dotyczące 
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wychodzenia z bezdomności, nauki zawodu, organizowania świetlic edukacyjnych oraz w 

dziale Transport i łączność (8,1% dotacji),  

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 350.703 tys. zł, co stanowiło 

92,2% planu tych dotacji. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego 

porozumienia, dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu działów: Transport i łączność 

190.759 tys. zł (54,4% tych dotacji), Oświata i wychowanie 54.597 tys. zł (15,6% dotacji), 

Kultura fizyczna i sport 24.175 tys. zł (6,9% dotacji), Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 17.510 tys. zł (5 % dotacji). 

- z funduszy celowych została przekazana dotacja w wysokości 408.915 tys. zł, tj. 91,4% 

planu. W kwocie tej, największy udział miały dotacje w działach: Transport i łączność 

109.051tys. zł (26,7%) głównie na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych, 

Kultura fizyczna i sport 82.011 tys. zł (20,1%) głównie na budowę obiektów sportowych 

i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 53.948 tys. zł (13,2%) na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną 

wód, utrzymaniem zieleni w miastach i gminach,  a takŜe na usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych, Rolnictwo i łowiectwo 24.490 tys. zł (6%) z przeznaczeniem na 

infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi oraz usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. 

1.3. Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwo lnień 
oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na pods tawie ustawy – 
Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawc zy 

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gmin (rada gminy 

lub odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta), gdyŜ – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi – mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej 

gminie stawek podatkowych, na wielkość udzielonych ulg i zwolnień oraz mogą podejmować 

decyzje o umorzeniu, rozłoŜeniu na raty i odroczeniu terminu płatności.  

Ze sprawozdań gmin wynika, Ŝe skutki finansowe obniŜenia górnych stawek podatków, jak 

równieŜ udzielonych przez gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz 

umorzeń, rozłoŜeń na raty i odroczeń terminu płatności, wyniosły w 2009 r. łącznie 

2.992.328 tys. zł, co stanowi 4,6% dochodów ogółem (wzrost o 0,1 punktu procentowego 

w stosunku do roku 2008 r.) i 10,0% dochodów własnych (wzrost o 0,9 punktu procentowego 

w stosunku do roku 2008 r.). 
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Skutki udzielonych przez gminy w 2009 r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), 

obniŜeń górnych stawek podatków oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

Plan 
(po zmianach ) 

Wykonanie 
ObniŜenie 

górnych stawek 
podatków 

Ulgi i 
zwolnienia  

(bez ulg i 
zwolnień 

ustawowych) 

Umorzenia, 
rozło Ŝenia na 

raty, odroczenia 

Wskaźnik  
(4+5+6)/3) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

DOCHODY OGÓŁEM 66 655 042 64 882 149 2 172 662 488 348 331 319 4,6 

DOCHODY WŁASNE 
 w tym: 

31 215 449 30 021 854 2 172 662 488 348 331 319 10,0 

podatek rolny 1 224 301 1 215 317 432 216 3 296 22 828 37,7 

podatek od 
nieruchomości 

8 401 128 8 488 264 1 421 617 479 269 221 398 25,0 

podatek leśny 177 890 181 011 1 798 315 440 1,4 

podatek od środków 
transportowych 

524 764 531 961 303 408 4 056 15 398 60,7 

podatek od dział. 
gosp. osób fiz. 
opłacany w formie 
karty podatkowej 

47 813 48 470 3 10 538 1,1 

podatek od spadków 
i darowizn 

102 809 119 842 0 152 18 081 15,2 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

684 672 706 691 0 6 413 0,1 

wpływy z opłaty 
skarbowej 

260 839 228 948 0 13 37 0,0 

wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej 

223 816 222 973 0 0 33 0,0 

wpływy z opłaty 
targowej 

147 402 151 180 7 470 0 109 5,0 

dochody z majątku 2 861 706 2 401 291 0 47 11 0,0 

pozostałe dochody 5 434 221 5 166 835 6 151 1 184 52 034 1,1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze udzielonych przez gminy ulg podatkowych, największy udział stanowią ulgi 

wynikające z obniŜenia górnych stawek podatków. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., udział 

ten zmniejszył się o 2,1 punktu procentowego. Natomiast udział ulg wynikających z umorzeń, 

rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności zwiększył się o 1,7 punktu procentowego, 

a ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) o 0,4 punktu procentowego.  
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STRUKTURA UDZIELONYCH PRZEZ GMINY ULG
 W 2008 r.

15,9%
9,4%

74,7%

obniŜenia górnych stawek podatków 

ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)  

STRUKTURA UDZIELONYCH PRZEZ GMINY ULG
 W 2009 r.

72,6%

11,1%

16,3%

umorzenia, rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności

 
Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W łącznej kwocie obniŜenia górnych stawek podatkowych, największy udział miały obniŜenia 

stawek w podatku od nieruchomości (65,4%), w podatku rolnym (19,9%) i w podatku od 

środków transportowych (14,0%). 

Największy udział w łącznej kwocie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) miały 

w 2009 r. ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 98,1%, podatku od środków 

transportowych – 0,8%, i podatku rolnym 0,7%.  

W łącznej kwocie umorzeń, rozłoŜeń na raty, odroczeń największy udział miał podatek od 

nieruchomości (66,8%), podatek rolny (6,9%), pozostałe dochody (15,7%), podatek od 

spadków i darowizn (5,5%) oraz podatek od środków transportowych (4,6%). 

Łączna kwota udzielonych w 2009 r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), obniŜeń 

górnych stawek podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w porównaniu do 

dochodów wykonanych z danego tytułu, wyniosła w podatku od środków transportowych – 

60,7%, w podatku rolnego – 37,7%, w podatku od nieruchomości – 25,0% oraz w podatku 

od spadków i darowizn – 15,2%.  

Przy obliczaniu dochodów podatkowych, stanowiących podstawę do ustalania dla gmin 

subwencji wyrównawczej, uwzględniane były skutki – udzielonych przez właściwe organy 

gmin - ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń, rozłoŜeń na raty i odroczeń 

terminu płatności oraz obniŜenia górnych stawek podatków. W przeciwnym bowiem razie, 

budŜet państwa refundowałby gminom skutki decyzji jej organów. 
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1.4. Dochody według działów 

Dochody gmin w 2009 r. według waŜniejszych działów prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie  
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 

DOCHODY  OGÓŁEM 
w tym: 

62 317 775 66 655 042 64 882 149 97,3 100,0 104,1 

Rolnictwo i łowiectwo 895 314 1 130 098 995 161 88,1 1,5 111,2 

Transport i łączność 878 101 1 843 308 1 615 560 87,6 2,5 184,0 

Gospodarka mieszkaniowa 3 006 121 3 118 991 2 652 463 85,0 4,1 88,2 

Administracja publiczna 471 261 465 536 459 840 98,8 0,7 97,6 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jed. 
nieposiadających osb. prawnej  

23 909 763 23 747 959 23 361 594 98,4 36,0 97,7 

RóŜne rozliczenia 20 368 592 22 443 259 22 498 005 100,2 34,7 110,5 

Oświata i wychowanie 1 116 621 1 264 022 1 163 368 92,0 1,8 104,2 

Pomoc społeczna 8 913 469 8 878 094 8 803 333 99,2 13,6 98,8 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

480 716 426 498 390 809 91,6 0,6 81,3 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

830 203 1 236 239 1 053 367 85,2 1,6 126,9 

Kultura fizyczna i sport 621 032 883 355 822 388 93,1 1,3 132,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze dochodów ogółem gmin w 2009 r. najistotniejszą pozycję zajmowały 

następujące działy:  

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  

innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej  -  36,0%, 

- RóŜne rozliczenia       -  34,7%, 

- Pomoc społeczna       -  13,6%, 

- Gospodarka mieszkaniowa     -    4,1%, 

- Transport i łączność      -    2,5%, 

W strukturze dochodów ogółem gmin działy te stanowiły łącznie 90,9%.  

Wysoki udział działu RóŜne rozliczenia w strukturze dochodów ogółem wiąŜe się z tym,  

Ŝe w dziale tym ujmowane są przede wszystkim kwoty subwencji ogólnej przekazywanej 

gminom z budŜetu państwa. Stanowią one w tym dziale 97,5%. 

Natomiast w dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek, 

nieposiadających osobowości prawnej, ujmowane są między innymi tak istotne źródła 

dochodów własnych gmin, jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, od osób prawnych, wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, od czynności 
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cywilnoprawnych, od środków transportu, dochody z opłaty skarbowej oraz wpływy z opłat za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu, które stanowią w dochodach tego działu 94,5%.  

W dziale Pomoc społeczna, 80,3% stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, a 15,6% dotacje na zadania własne. 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów gmin według działów przedstawiono w tablicach 

załączonych do sprawozdania. 

1.5. Dochody w przeliczeniu na mieszka ńca 

Przeciętny dochód ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, osiągnięty przez gminy 

w 2009 roku, wyniósł 2.550,0 zł i był o 3,9% wyŜszy niŜ w 2008 r.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych grup wydatków i w kategoriach 

gmin 

2008 2009 

Gminy ogółem Gminy ogółem Gminy wiejskie Gminy pozostałe Wyszczególnienie 

w zł 
1 2 3 4 5 

Dochody ogółem,   z tego : 2 453,90 2 550,10 2 650,30 2 476,70 

Dochody własne 1 208,70 1 179,90 974,90 1 329,80 

Dotacje ogółem 461,10 505,90 563,70 463,50 

Subwencja ogólna 784,10 864,20 1 111,60 683,40 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dochody ogółem w gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2.650,30 zł 

i były większe o 3,9% niŜ dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich 

gmin w kraju i o 7,0% wyŜsze niŜ dochody ogółem w pozostałych gminach w przeliczeniu na 

1 mieszkańca. 

Dochody gminy o najwyŜszych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca (37.641,30 zł), są 

ponad 21-krotnie wyŜsze niŜ dochody w gminie o najniŜszych dochodach w przeliczeniu na 

1 mieszkańca (1.761,20 zł).  

Zestawienie dochodów na 1 mieszkańca w gminach, według województw, zaprezentowano 

w tablicach załączonych do sprawozdania. 

2. Wydatki gmin 

2.1. Struktura i dynamika wydatków 

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych przez gminy w 2009 r., w porównaniu do 

roku 2008, zwiększył się udział wydatków majątkowych o 2,6 punktu procentowego.  
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STRUKTURA WYDATKÓW GMIN W 2008 R.

20,5%

79,5%

Wydatki majątkowe 

STRUKTURA WYDATKÓW GMIN W 2009 R.

76,9%

23,1%

Wydatki bieŜące

 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

RównieŜ w gminach wiejskich i pozostałych w porównaniu do 2008 r. zwiększył się udział 

wydatków majątkowych odpowiednio o: 3,1 punktu procentowego i 2,2 punktu 

procentowego. 

 

STRUKTURA WYDATKÓW GMIN WIEJSKICH
 W 2009 r

76,7%
23,3%

Wydatki majątkowe 

STRUKTURA WYDATKÓW GMIN POZOSTAŁYCH
 W 2009 R.

23,0%

77,0%

Wydatki bieŜące

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH GMIN 
W 2008 R.

1,0%

47,5%

6,7%

44,8%

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu

STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH GMIN 
W 2009 R.

45,5%

7,1%

27,8%

18,7%

1,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych* Pozostałe wydatki

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
            *) Od 2009 r. w kategorii wydatków bieŜących wyodrębniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 które w poprzednich latach zaliczane były do pozostałych wydatków 
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W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., w strukturze wydatków bieŜących zwiększył się udział 

wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - o 0,7 punktu procentowego oraz 

dotacji o 0,4 punktu procentowego. Udział wydatków gmin na obsługę długu w wydatkach 

bieŜących w 2009 r. pozostał na takim samym poziomie jak w 2008 r. i wynosił 1,0%. 

Łączne wydatki gmin w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 70.002.631 tys. zł i były 

o 8,0% niŜsze, niŜ zaplanowane na ten rok i o 11,3% wyŜsze, niŜ wydatki zrealizowane 

w 2008 r. 

Wydatki w poszczególnych kategoriach gmin przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie 
2008 

Plan  
(po zmianach) 

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

GMINY OGÓŁEM      

Wydatki ogółem, z tego: 62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

Wydatki majątkowe 12 891 954 19 484 596 16 177 834 83,0 125,5 

Wydatki bieŜące 50 000 696 56 575 680 53 824 797 95,1 107,6 

GMINY WIEJSKIE           

Wydatki ogółem, z tego: 27 100 255 33 040 939 30 195 634 91,4 111,4 

Wydatki majątkowe  5 461 264 8 610 255 7 036 689 81,7 128,8 

Wydatki bieŜące 21 638 991 24 430 684 23 158 944 94,8 107,0 

GMINY POZOSTAŁE           

Wydatki ogółem, z tego: 35 792 395 43 019 337 39 806 997 92,5 111,2 

Wydatki majątkowe  7 430 690 10 874 341 9 141 145 84,1 123,0 

Wydatki bieŜące 28 361 705 32 144 995 30 665 853 95,4 108,1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

Wydatki majątkowe gmin w 2009 r. stanowiły 23,1% wydatków ogółem.  

Wykonane wydatki majątkowe, w stosunku do 2008 r., były wyŜsze o 25,5%, a wydatki 

bieŜące gmin w omawianym okresie były wyŜsze o 7,6%.  

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków 

Wydatki gmin w 2009 r. według głównych kierunków ich rozdysponowania 

Wykonanie 
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem 
z tego: 

62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

Wydatki maj ątkowe  12 891 954  19 484 596 16 177 834 83,0 125,5 

w tym: wydatki na inwestycje 12 552 923 19 056 615 15 776 821 82,8 125,7 
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Wykonanie 
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Wydatki bie Ŝące 
z tego: 

50 000 696 56 575 680 53 824 797 95,1 107,6 

Wydatki na wynagrodzenia 19 020 726 21 401 911 20 894 431 97,6 109,9 

w tym: wynagrodzenia osobowe 17 261 512 19 280 674 18 866 587 97,9 109,3 

Pochodne od wynagrodzeń 3 365 117 3 779 161 3 607 299 95,5 107,2 

Dotacje 3 339 020 3 902 449 3 816 162 97,8 114,3 

Wydatki na obsługę długu 481 403 625 142 501 847 80,3 104,2 

Wydatki z tytułu udzielania 
poręczeń i gwarancji 11 599 92 345 16 371 17,7 141,1 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych *)  10 265 164 10 041 731 97,8 - 

Pozostałe wydatki 23 782 830 16 509 507 14 946 956 90,5 62,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
            *) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

W 2009 r. gminy zrealizowały wydatki majątkowe w 83,0% kwoty zaplanowanej, a wydatki 

inwestycyjne w 82,8% planu.  

Wydatki na zadania bieŜące stanowiły 76,9% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez 

gminy. Wydatki bieŜące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2009 r. zostały zrealizowane 

w 95,1%.  

W 2009 r. gminy zrealizowały wydatki na obsługę długu w kwocie 501.847 tys. zł, tj. 80,3% 

planu. Wydatki te stanowiły 0,7% wydatków ogółem oraz 0,9% wydatków bieŜących i były 

wyŜsze o 4,2% od wydatków poniesionych na ten cel w 2008 r. 

NajniŜej został wykonany plan wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji – 17,7%. 

Wydatki te w strukturze wydatków ogółem gmin stanowiły tylko 0,02%, jednak w stosunku do 

2008 r. wzrosły o 41,1%.  

2.3. Wydatki według działów 

W strukturze działowej wydatków gmin przewaŜały wydatki w działach: Oświata 

i wychowanie – 35,0%, Pomoc społeczna – 15,7%, Transport i łączność – 11,2%, 

Administracja publiczna – 10,0%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,8%. 

Wydatki w tych działach stanowiły razem 79,7% wydatków ogółem. 
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Wydatki gmin w 2009 r. według waŜniejszych działów 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

WYDATKI OGÓŁEM 
w tym: 

62 892 650 76 060 276 70 002 631 92,0 111,3 

Rolnictwo i łowiectwo 1 843 228 2 610 155 2 097 735 80,4 113,8 

Transport i łączność 5 832 246 8 813 102 7 862 582 89,2 134,8 

Gospodarka mieszkaniowa 2 162 058 2 683 701 2 331 968 86,9 107,9 

Administracja publiczna 6 488 803 7 486 366 6 969 175 93,1 107,4 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoŜarowa 

799 311 1 009 713 909 925 90,1 113,8 

RóŜne rozliczenia 215 550 395 940 241 255 60,9 111,9 

Oświata i wychowanie 22 586 472 25 404 505 24 470 209 96,3 108,3 

Pomoc społeczna 10 878 473 11 223 903 10 979 697 97,8 100,9 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

914 163 934 951 864 725 92,5 94,6 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

4 728 917 6 458 560 5 445 435 84,3 115,2 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

2 035 201 2 649 260 2 400 359 90,6 117,9 

Kultura fizyczna i sport 2 290 190 3 342 555 2 978 290 89,1 130,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

Wydatki zrealizowane w dziale Oświata i wychowanie w 2009 r., wzrosły w stosunku do 

2008 r., o 8,3%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiły 

53,0%, a składki na ubezpieczenia społeczne 8,8%. W dziale tym realizacja planu wydatków 

wyniosła 96,3%. 

Wydatki zrealizowane w dziale Pomoc społeczna w 2009 r. zwiększyły się, w stosunku do 

2008 r., o 0,9%. W tym dziale 77,8% wydatków stanowiły świadczenia społeczne, 10,3% 

wynagrodzenia osobowe pracowników, a realizacja planu wydatków wyniosła 97,8%. 

Wydatki zrealizowane w dziale Administracja publiczna w 2009 r. wzrosły, w stosunku do 

2008 r., o 7,4%. W tym dziale 53,5% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 8,1% składki na ubezpieczenia społeczne, 7,6% zakup usług pozostałych, 

a realizacja planu wydatków wyniosła 93,1%. 

W 2009 r. 81 gmin dokonało wpłat do budŜetu państwa, przeznaczonych na część 

równowaŜącą subwencji ogólnej w kwocie 200.499 tys. zł. Wydatki te stanowiły 83,1% 

wydatków działu RóŜne rozliczenia.  

Wykaz gmin dokonujących wpłat do budŜetu państwa zamieszczono w tablicach 

załączonych do sprawozdania. 
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Strukturę wydatków gmin w 2009 r. według waŜniejszych działów i kategorii gmin 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Gminy 

Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 

 WYDATKI  OGÓŁEM    
   w tym: 

100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 3,0 5,1 1,4 

Transport i łączność 11,2 11,4 11,1 

Gospodarka mieszkaniowa 3,3 1,9 4,4 

Administracja publiczna 10,0 10,7 9,4 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1,3 1,4 1,2 

RóŜne rozliczenia 0,3 0,4 0,3 

Oświata i wychowanie 35,0 36,8 33,6 

Pomoc społeczna 15,7 15,6 15,8 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1,2 1,2 1,2 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,8 6,3 8,9 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,4 2,8 3,9 

Kultura fizyczna i sport 4,3 3,3 5,0 
Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków gmin według działów i rodzajów zamieszczono w 

tablicach załączonych do sprawozdania. 

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia według działów 

Wydatki gmin na wynagrodzenia w 2009 r. według waŜniejszych działów 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach ) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem   
 w  tym: 

19 020 726 21 401 911 20 894 431 97,6 100,0 109,9 

Rolnictwo i łowiectwo 19 246 21 629 20 164 93,2 0,1 104,8 

Transport i łączność 48 613 61 726 55 275 89,5 0,3 113,7 

Gospodarka mieszkaniowa 64 953 74 432 69 431 93,3 0,3 106,9 

Administracja publiczna 3 767 486 4 236 842 4 076 751 96,2 19,5 108,2 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

185 327 221 064 211 758 95,8 1,0 114,3 

Oświata i wychowanie 12 807 975 14 239 615 14 014 680 98,4 67,1 109,4 

Pomoc społeczna 1 131 546 1 302 367 1 268 703 97,4 6,1 112,1 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

306 019 335 670 324 028 96,5 1,6 105,9 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

154 500 200 254 185 697 92,7 0,9 120,2 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

37 736 37 723 34 940 92,6 0,2 92,6 

Kultura fizyczna i sport 169 298 205 621 201 324 97,9 1,0 118,9 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Wydatki gmin na wynagrodzenia w trzech działach, tj. Oświata i wychowanie, Administracja 

publiczna oraz Pomoc społeczna, stanowiły 92,7% ogółu wydatków na wynagrodzenia, przy 

czym wydatki na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie stanowiły 67,1%, w dziale 

Administracja publiczna 19,5%, a w dziale Pomoc społeczna 6,1% wszystkich wydatków na 

wynagrodzenia w gminach. 

W 2009 r., w stosunku do 2008 r., wydatki na wynagrodzenia wzrosły średnio o 9,9%, przy 

czym w działach Administracja publiczna, Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna 

odpowiednio o 8,2%, 9,4% i 12,1%. 

NajwyŜszy wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2009 r., w stosunku do 2008 r., był 

w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20,2% i Kultura fizyczna i sport 

o 18,9%. Jednak działy te w strukturze wydatków na wynagrodzenia mają stosunkowo 

nieduŜy udział (odpowiednio o 0,9% i 1,0%). 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach 

zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania. 

2.3.2. Wydatki maj ątkowe według działów 

Struktura wykonanych wydatków majątkowych gmin w 2009 r. według waŜniejszych działów 
i kategorii gmin  

Gminy 

Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 

Ogółem   w tym: 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 8,1 13,9 3,6 

Transport i łączność 33,6 34,5 33,0 

Gospodarka mieszkaniowa 5,7 3,7 7,2 

Administracja publiczna 1,9 1,8 2,0 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1,8 2,2 1,5 

RóŜne rozliczenia 0,1 0,1 0,2 

Oświata i wychowanie 11,3 12,4 10,5 

Pomoc społeczna 0,3 0,2 0,5 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,1 0,1 0,1 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,1 14,4 21,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,5 2,8 4,0 

Kultura fizyczna i sport 12,5 11,5 13,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 
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PrzewaŜająca część środków budŜetowych przeznaczonych w gminach ogółem na wydatki 

majątkowe dotyczyła działu Transport i łączność (33,6%), Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (18,1%), Oświata i wychowanie (11,3%), Kultura fizyczna i sport (12,5%) oraz 

działu Rolnictwo i łowiectwo (8,1%). 

Wydatki majątkowe  w 2009 r. według waŜniejszych działów 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem   
w tym: 

12 891 954 19 484 596 16 177 834 83,0 125,5 

Rolnictwo i łowiectwo 1 166 077 1 790 269 1 309 538 73,1 112,3 

Transport i łączność 3 726 172 6 183 556 5 442 338 88,0 146,1 

Gospodarka mieszkaniowa 863 659 1 106 290 916 006 82,8 106,1 

Administracja publiczna 325 102 388 073 313 113 80,7 96,3 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoŜarowa 256 039 325 054 290 144 89,3 113,3 

RóŜne rozliczenia 7 545 38 556 22 309 57,9 295,7 

Oświata i wychowanie 1 608 170 2 136 228 1 830 558 85,7 113,8 

Pomoc społeczna 78 667 66 777 55 720 83,4 70,8 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 8 781 14 010 10 638 75,9 121,1 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 2 531 972 3 709 840 2 931 310 79,0 115,8 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 407 425 756 651 566 345 74,8 139,0 

Kultura fizyczna i sport 1 490 891 2 349 352 2 024 416 86,2 135,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

Realizacja planu wydatków majatkowych w waŜniejszych działach wahała się od 57,9% w 

dziale Rózne rozliczenia do 89,3% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa. 

W wymienionych działach tylko w dziale Administracja publiczna i Pomoc społeczna 

wykonane wydatki majątkowe w 2009 r. były niŜsze od wykonanych w 2008 r. Natomiast 

w pozostałych waŜniejszych działach wykonanie wydatków majątkowych w 2009 r. było 

wyŜsze niŜ wykonanie w 2008 r. 
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UDZIAŁ WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM 
W GMINACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2009 R. 
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Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

Zestawienie wydatków majątkowych i inwestycyjnych gmin według województw 

przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania. 

2.4.  Wydatki w przeliczeniu na mieszka ńca 

Wydatki ogółem zrealizowane w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach, według 

głównych kierunków ich rozdysponowania 
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszka ńca (w zł)  

2008 2009 Wyszczególnienie 

Gminy ogółem Gminy ogółem Gminy wiejskie Gminy pozo stałe 
1 2 3 4 5 

Wydatki ogółem 
z tego: 

2 476,5 2 751,3 2 810,3 2 708,1 

Wydatki maj ątkowe  507,6 635,8 654,9 621,9 

w tym:  wydatki na inwestycje 494,3 620,1 647,5 600,0 

Wydatki bie Ŝące 
z tego: 

1 968,9 2 115,4 2 155,4 2 086,2 

Wydatki na wynagrodzenia,  749,0 821,2 864,0 789,9 

w tym: wynagrodzenia osobowe 679,7 741,5 776,9 715,7 

Pochodne od wynagrodzeń 132,5 141,8 151,4 134,8 

Dotacje 131,5 150,0 109,9 179,3 

Wydatki na obsługę długu 19,0 19,7 16,2 22,3 
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Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszka ńca (w zł)  

2008 2009 Wyszczególnienie 

Gminy ogółem Gminy ogółem Gminy wiejskie Gminy pozo stałe 
1 2 3 4 5 

Wydatki z tytułu udzielania 
poręczeń i gwarancji 

0,5 0,6 0,1 1,0 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

*) 394,7 430,3 368,6 

Pozostałe wydatki 936,5 587,4 583,5 0,0 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 
             Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 
              *) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

Przeciętne wydatki ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, osiągnięte przez gminy 

w 2009 roku wyniosły 2.751,3 zł i były o 11,1% wyŜsze niŜ w 2008 r.  

NajwyŜsze wydatki ogółem były zrealizowane w gminach wiejskich (2.810,3 zł) i były większe 

o 2,1% niŜ wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, zaś 

wydatki ogółem w pozostałych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca (2.708,1 zł) były 

niŜsze o 1,6%, niŜ wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w 

kraju. 

W 2009 roku, wydatki majątkowe gmin ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca były 

w porównaniu z rokiem poprzednim, wyŜsze o 25,3 %, a  wydatki bieŜące o 7,4%. Zarówno 

wydatki majątkowe, jak i bieŜące w przeliczeniu na 1 mieszkańca były najwyŜsze w  gminach 

wiejskich. 

W 2009 r. wydatki ogółem w gminie o najwyŜszych wydatkach w przeliczeniu na 

1 mieszkańca (63.928,8 zł), są ponad trzydziestosiedmiokrotnie wyŜsze niŜ wydatki w gminie 

o najniŜszych wydatkach w przeliczeniu na 1 mieszkańca (1.717,6 zł). 

Zestawienie wydatków na 1 mieszkańca w 2009 r. w gminach w układzie wojewódzkim 

zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania. 

3. Wynik bud Ŝetów gmin 

W 2009 r. budŜety gmin zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 5.120.482 tys. zł, 

przy planowanym deficycie w kwocie 9.405.233 tys. zł. NadwyŜkę budŜetową wypracowało 

608 gmin, tj. 25,2% ogólnej liczby gmin. Deficyt wystąpił w 1.805 gminach (tj. 74,8% ogólnej 

liczby gmin). 
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Liczbę gmin, z uwzględnieniem zrealizowanego przez nie wyniku w 2009 r., przedstawia 
poniŜsze zestawienie: 

Gminy 
Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

w zł  
1 2 3 4 

Gminy ogółem 2 413 1 581 832 

Gminy z nadwyŜką budŜetową 608 485 123 

Gminy z deficytem budŜetowym 1 805 1 096 709 

Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie 
gmin dla danej kategorii gmin  (w %) 

74,8 69,3 85,2 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

Liczba gmin, według relacji wyniku do ich dochodów w 2009 r., przedstawia poniŜsza tabela: 

Relacja wyniku do dochodów gmin 
Wyszczególnienie 

Razem poni Ŝej 5% 5-10% powy Ŝej 10% 

1 2 3 4 5 

Gminy z nadwyŜką budŜetową  608 437 129 42 

Gminy z deficytem budŜetowym 1 805 593 523 689 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

Wśród gmin, które wypracowały nadwyŜkę, jak i gmin z deficytem budŜetowym, 
najliczniejszą grupę, podobnie jak w 2008 roku, stanowiły gminy o relacji wyniku do 
dochodów poniŜej 10%.  

PoniŜsze zestawienie przedstawia przychody i rozchody gmin ogółem, gmin wiejskich i gmin 
pozostałych w 2009 roku: 

Gminy 

Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 

Przychody ogółem,  
z tego: 

12 061 528 5 022 386 7 039 142 

kredyty i poŜyczki  5 552 028 2 230 395 3 321 633 

spłata poŜyczek udzielonych 16 570 6 603 9 966 

nadwyŜka z lat ubiegłych w tym: 2 025 328 1 347 222 678 106 

 środki na pokrycie deficytu 651 807 393 503 258 304 

papiery wartościowe  14 529 3 659 10 870 

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych  960 673 166 624 794 049 

prywatyzacja majątku jst 29 784 59 29 726 

inne źródła w tym: 3 462 616 1 267 825 2 194 791 

środki na pokrycie deficytu 1 149 937 328 047 821 889 
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Gminy 

Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 

Rozchody ogółem,  
z tego: 

3 280 870 1 529 501 1 751 369 

spłaty kredytów i poŜyczek  2 394 644 1 006 761 1 387 883 

poŜyczki (udzielone) 28 635 9 166 19 469 

wykup papierów wartościowych 6 500 150 6 350 

wykup obligacji samorządowych  196 099 24 348 171 751 

inne cele 654 992 489 077 165 915 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. gminy osiągnęły przychody w łącznej kwocie 12.061.528 tys. zł, natomiast 
rozchody w łącznej kwocie  3.280.870 tys. zł. 

Struktura przychodów i rozchodów gmin, z uwzględnieniem podziału na gminy wiejskie 
i pozostałe kształtuje się następująco: 

Gminy 
Ogółem Wiejskie Pozostałe Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 

Przychody ogółem  
z tego: 

100,0 100,0 100,0 

kredyty i poŜyczki  46,0 44,4 47,2 

spłata poŜyczek udzielonych 0,1 0,1 0,1 

nadwyŜka z lat ubiegłych w tym: 16,8 26,8 9,6 

środki na pokrycie deficytu 5,4 7,8 3,7 

papiery wartościowe  0,1 0,1 0,2 

obligacje jednostek samorządowych oraz związków 
komunalnych  

8,0 3,3 11,3 

prywatyzacja majątku jst 0,2 0,0 0,4 

inne źródła w tym: 28,7 25,2 31,2 

środki na pokrycie deficytu 9,5 6,5 11,7 

Rozchody ogółem  
z tego: 

100,0 100,0 100,0 

spłaty kredytów i poŜyczek  73,0 65,8 79,2 

poŜyczki (udzielone) 0,9 0,6 1,1 

wykup papierów wartościowych 0,2 0,0 0,4 

wykup obligacji samorządowych  6,0 1,6 9,8 

inne cele 20,0 32,0 9,5 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów gmin za 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. gminy zrealizowały największe przychody z tytułu kredytów i poŜyczek, tj. 46,0% 
przychodów ogółem. 
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RównieŜ w gminach wiejskich, głównym źródłem przychodów w 2009 r. były kredyty 

i poŜyczki, które stanowiły 44,4% przychodów ogółem. 

W strukturze przychodów ogółem gmin, nadwyŜka z lat ubiegłych stanowiła 16,8%, zaś 

w gminach wiejskich – 26,8% przychodów ogółem. 

Analiza rozchodów gmin wskazuje, Ŝe najwyŜszy udział w strukturze rozchodów gmin miały 

środki na spłaty kredytów i poŜyczek – 73,0% rozchodów ogółem.  

W przypadku gmin wiejskich, w strukturze rozchodów, środki na spłaty kredytów i poŜyczek 

stanowiły 65,8% rozchodów ogółem. 

4. Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych i nale Ŝności gmin 

Zobowiązania według kategorii gmin 

2008 2009 
Dynamika  

(3:2) Wyszczególnienie 
tys. zł % 

1 2 3 4 

GMINY OGÓŁEM 10 821 046 14 611 051 135,0

GMINY WIEJSKIE 3 919 404 5 197 831 132,6

GMINY POZOSTAŁE 6 901 642 9 413 220 136,4
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 roku w porównaniu do 2008 roku, zadłuŜenie ogółem gmin wzrosło o 35,0%, w tym 

gmin wiejskich o 32,6% i gmin pozostałych o 36,4%. 

W strukturze zobowiązań gmin zmniejszył się udział papierów wartościowych z 10,8% 

w 2008 r. do 10,7% w 2009 r. oraz zobowiązań wymagalnych z 1,1% w 2008 r. do 0,9% 

w 2009 r., a zwiększył się udział kredytów i poŜyczek z 88,2% w 2008 r. do 88,4% w 2009 r.  

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMIN W 2008 R.

1,1%

10,8%

88,2%

Papiery warto ściowe Kredyty i po Ŝyczki

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMIN W 2009 R.

10,7%

88,4%

0,9%

Wymagalne zobowi ązania
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Zobowiązania gmin według tytułów dłuŜnych w latach 2008 – 2009 przedstawia poniŜsze 
zestawienie: 

2008 2009 
Dynamika  

(3:2) Wyszczególnienie 
tys. zł % 

1 2 3 4 

Zobowi ązania JST według tytułów dłu Ŝnych,  
z tego: 

10 821 046 14 611 051 135,0 

Papiery wartościowe 1 166 160 1 562 050 133,9 

w tym: długoterminowe 9 210 1 559 250 - 
Kredyty i poŜyczki 9 540 365 12 923 091 135,5 

w tym: długoterminowe 90 182 12 813 995 - 
Wymagalne zobowiązania 114 522 125 911 109,9 

w tym z tytułu: dostaw towarów i usług 77 135 96 575 125,2 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Zobowiązania ogółem gmin w 2009 r., w stosunku do 2008 roku, wzrosły o 35,0%. Wzrost 

zobowiązań gmin nastąpił we wszystkich tytułach dłuŜnych. NajniŜszy wzrost zobowiązań 

dotyczył zobowiązań wymagalnych (o 9,9%). 

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. te, których termin płatności 

upłynął, przypadało 125.911 tys. zł, tj. 0,9% kwoty zobowiązań ogółem. Zobowiązania 

wymagalne w 76,7% dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. 

Zobowiązania w 2009 r. wystąpiły w 94,2% gmin.  

W 2009 r. wskaźnik zadłuŜenia, liczony jako udział zobowiązań ogółem w wykonanych 

dochodach ogółem, wyniósł 22,5% i był wyŜszy w porównaniu do 2008 r. o 5,1 punktu 

procentowego. Natomiast wskaźnik zadłuŜenia bez zobowiązań na realizację programów 

i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w dochodach wykonanych ogółem, 

ukształtował się na poziomie 21,1% i w porównaniu z 2008 r. był wyŜszy o 4,7 punktu 

procentowego. 

Liczba gmin według poziomu zadłuŜenia do wykonanych dochodów tych jednostek  

Liczba jednostek 

Lata Ogółem zadłu Ŝonych  
poni Ŝej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 

PowyŜej 
60% 

2008  2 413 2 273 832 683 426 214 92 24 2 

2009  2 413 2 272 579 607 504 339 165 64 14 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Liczba gmin według poziomu zadłuŜenia bez zobowiązań na realizację programów 

i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych 

jednostek 

Liczba jednostek 

Lata Ogółem zadłu Ŝonych  
poni Ŝej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 

powy Ŝej 
60% 

2008 r. 2 413 2 243 856 669 411 203 85 18 1 

2009 r. 2 413 2 245 624 607 473 333 146 55 7 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Najliczniejsza grupa gmin znajduje się w przedziale o zadłuŜeniu do 30% dochodów ogółem. 

Liczba gmin w tej grupie stanowiła w 2009 r. 70,0% łącznej liczby gmin i 74,4% liczby gmin 

zadłuŜonych. W stosunku do roku 2008, liczba gmin zadłuŜonych zmniejszyła się  

o 1 jednostkę. W grupie powyŜej 60% znalazło się 14 gmin. Natomiast, po pomniejszeniu 

zobowiązań o zobowiązania na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 

środków unijnych, dopuszczalny próg zadłuŜenia (60% wykonanych dochodów) przekroczyło 

7 gmin.  

Na koniec 2009 r. naleŜności gmin wyniosły 12.088.436 tys. zł i były niŜsze w porównaniu 

z 2008 r. o 3,1%.  

Udział naleŜności ogółem w wykonanych dochodach w 2009 r. wynosił 18,6% i był niŜszy 

o 1,4 punktu procentowego w stosunku do 2008 r. 

W strukturze naleŜności gmin, główną pozycję stanowiły naleŜności z tytułu gotówki 

i depozytu (54,7%) oraz naleŜności wymagalnych (36,5%).  

 

STRUKTURA NALE śNOŚCI GMIN W 2008 R.

61,8%

30,4%

0,4% 0,4%

7,0%

papiery wartościowe naleŜności wymagalne 

STRUKTURA NALE śNOŚCI GMIN W 2009 R.

8,0%

0,3%
0,5%

36,5%

54,7%

gotówka i depozyty poŜyczki pozostałe naleŜności 

 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów gmin za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

NaleŜności wymagalne w 16,5% dotyczyły naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług 

i stanowiły 6,8% dochodów ogółem. 
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5. Przychody i wydatki zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw pomocniczych 
gminnych jednostek bud Ŝetowych 

Do form organizacyjno-prawnych gospodarki finansowej w gminach określonych w art. 24 

i 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych naleŜą zakłady budŜetowe, 

które jako jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych odpłatnie wykonują 

wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. 

Gospodarstwa pomocnicze działają w oparciu o art. 26.i 27 ww. ustawy, która określa, Ŝe 

gospodarstwem pomocniczym jednostki budŜetowej jest wyodrębniona z jednostki 

budŜetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej 

działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej 

działalności z uzyskiwanych przychodów własnych. 

Przychody i wydatki ww. jednostek organizacyjnych w gminach, w 2009 roku, przedstawiały 

się następująco: 

Plan  Wykonanie 3:2 
Wyszczególnienie tys. zł %% 

1 2 3 4 

Ogółem     

1. Przychody 4 088 230 4 155 117 101,6 

w tym: dotacje z budŜetu  857 737 840 848 98,0 

2. Wydatki 4 055 572 4 133 274 101,9 

Wpłaty do budŜetu 7 693 16 523 214,8 

Zakłady bud Ŝetowe     

1. Przychody 3 994 879 4 070 865 101,9 

w tym: dotacje z budŜetu 845 249 829 585 98,1 

2. Wydatki 3 962 460 4 049 388 102,2 

Wpłaty do budŜetu 7 568 15 885 209,9 

Gospodarstwa pomocnicze     

1. Przychody 93 350 84 252 90,3 

w tym: dotacje z budŜetu  12 488 11 263 90,2 

2. Wydatki 93 112 83 886 90,1 

Wpłaty do budŜetu 125 638 510,6 
Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

5.1. Gminne zakłady bud Ŝetowe 

Dominującą formą organizacyjną w gminach są zakłady budŜetowe. Gminy w tych formach 

prowadziły w 2009 r.: 

1) szkoły i przedszkola, 

2) jednostki gospodarki mieszkaniowej - na przykład świadczące usługi związane 

z utrzymaniem substancji mieszkaniowej, 

3) jednostki gospodarki komunalnej, 

4) ogrody botaniczne i zoologiczne, 

5) ośrodki sportu i rekreacji, 
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6) inne, świadczące usługi bytowe dla ludności. 

Dotacje dla zakładów budŜetowych gminnych jednostek budŜetowych według działów 

przedstawiono poniŜej.  
Plan Wykonanie 3:2 Struktura 

Wyszczególnienie  tys. zł %% 
1 2 3 4 5 

Dotacje ogółem 
  z tego: 845 249 829 585 98,1 100,0 

Oświata i wychowanie  481 566 477 047 99,1 57,5 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 035 104 081 94,6 12,5 

Gospodarka mieszkaniowa 80 555 78 878 97,9 9,5 

Kultura fizyczna i sport 75 520 75 048 99,4 9,0 

Transport i łączność 44 576 43 976 98,7 5,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 31 856 29 941 94,0 3,6 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 12 667 12 575 99,3 1,5 

Turystyka 3 124 3 053 97,7 0,4 

Rolnictwo i łowiectwo 3 119 2 813 90,2 0,3 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  750 709 94,5 0,1 

Działalność usługowa 721 707 98.0 0,1 

Ochrona zdrowia  361 361 100,0 0,0 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 307 307 100,0 0,0 

Edukacyjna opieka wychowawcza 74 71 95,3 0,0 

Pomoc społeczna 18 18 100,0 0,0 

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r. (Min. Fin.) 

Dotacje dla gminnych zakładów budŜetowych zostały zrealizowane w wysokości  

829.585 tys. zł, tj. w 98,1% planu.  

W strukturze działowej największy udział w strukturze dotacji mają: Oświata i wychowanie – 

57,5%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,5%, Gospodarka mieszkaniowa – 

9,5%, Kultura fizyczna i sport – 9,0%, Transport i łączność – 5,3%, Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3,6% i Pozostałe zadanie w zakresie 

polityki społecznej – 1,5%. 

W 2009 r. przychody gminnych zakładów budŜetowych wyniosły 4.070.865 tys. zł, w tym 

dotacje stanowiły 829.585 tys. zł. W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 101,9%, 

a dotacje w 98,1%. 

Wydatki gminnych zakładów budŜetowych wyniosły 4.049.388 tys. zł,  a wpłaty do budŜetu 

wyniosły 15.885 tys. zł. 

Stan środków obrotowych gminnych zakładów budŜetowych zmniejszył się z 46.431 tys. zł 

na początku roku do 38.717 tys. zł na koniec roku, tj. o 16,6%. 
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5.2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek bud Ŝetowych 

W formie gospodarstw pomocniczych w gminach najczęściej występują: oczyszczalnie 

ścieków, biblioteki, zakłady komunalne oraz jednostki wspomagające realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej. 

W 2009 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości 84.252 tys. zł, tj. 

90,3% planu. Stanowiły one 2,0% łącznych przychodów gminnych zakładów budŜetowych, 

i gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych. 

Dotacje z budŜetów gmin przekazane gospodarstwom pomocniczym zostały zrealizowane 

w 90,2%. Dotacje z budŜetu dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 11.263 tys. zł 

stanowiły 1,3% dotacji ogółem z budŜetów gmin dla zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych. Wydatki gospodarstw pomocniczych wyniosły 83.886 tys. zł, a wpłata do 

budŜetu 638 tys. zł, przy planie 125 tys. zł. 

Stan środków obrotowych zmniejszył się w gminnych gospodarstwach pomocniczych 

z 878 tys. zł na początku roku do 482 tys. zł na koniec roku, tj. o 45,1%. 

6. Fundusze celowe 

W 2009 r. gminy dysponowały środkami następujących funduszy celowych: 

− Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

− Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

− Funduszu Socjalnego Wsi. 

Stan środków obrotowych funduszy celowych gmin w 2009 r. wynosił na początek roku 

365.181 tys. zł i zwiększył się do 478.114 tys. zł na koniec 2009 r., tj. o 30,9%. 

Przychody funduszy celowych ogółem wyniosły w 2009 r. 565.772 tys. zł. Natomiast wydatki 

wyniosły 452.813 tys. zł, w tym dotacje 50.940 tys. zł. 

Przychody i wydatki funduszy celowych gmin w 2009 r. przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Wydatki i inne obci ąŜeniai Stan na 

pocz ątek 
roku 

Przychody 
ogółem Ogółem w tym: dotacje 

Stan na 
koniec 
roku Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem    z tego: 365 181 565 772 452 813 50 940 478 114 

Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

361 944 562 480 450 252 50 195 474 147 

Gminny Fundusz Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

3 202 3 291 2 542 744 3 951 

Fundusz Socjalny Wsi 36 0,4 19,0 0 17 

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających 
osobowości prawnej za 2009 r.  (Min. Fin.) 
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6.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Środki tego Funduszu stanowiły główną część ogółu funduszy celowych, jakimi dysponowały 

w 2009 roku gminy. Stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zwiększył się z 361.944 tys. zł na początek roku do 474.147 tys. zł na 

koniec 2009 roku, tj. o 18,7%. Przychody Funduszu wyniosły 562.480 tys. zł. 

Rozdysponowano 450.252 tys. zł, w tym 50.195 tys. zł w formie dotacji.  

Największą część wydatków stanowiły: wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 

144.276 tys. zł (35,2%), Zakup pozostałych usług - 114.615 tys. zł (28,0%), Przelewy 

redystrybucyjne - 33.749 tys. zł (8,2%), Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych - 24.221 tys. zł (5,9%), Zakup materiałów i wyposaŜenia - 

20.179 tys. zł (4,9%).  

Zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów 

szczególnych, a takŜe z tytułu kwot pienięŜnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której 

mowa w art. 362 ust. 3. 

Przychodami funduszu są takŜe wpływy z opłat i kar pienięŜnych ustalanych na podstawie 

przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, jak równieŜ dobrowolne wpłaty, zapisy, 

darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy 

z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

6.2. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym w gminach zwiększył się z 3.202 tys. zł na początek roku do 3.951 tys. zł 

na koniec roku 2009, tj. o 19,0%. Przychody Funduszu wyniosły 3.291 tys. zł. 

Środki Funduszu zostały rozdysponowane w kwocie 2.542 tys. zł z czego 744 tys. zł 

stanowiły dotacje. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przychodami 

funduszu są wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane 

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu, a takŜe inne wpływy. 
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Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budŜetowych niezbędnych do 

finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposaŜenie lokali niezbędnych do 

prowadzenia tego zasobu. 

6.3. Fundusz Socjalny Wsi 

Funduszem Socjalnym Wsi w gminach moŜna dysponować do czasu wyczerpania środków 

zgromadzonych na rachunku tego Funduszu. Środki z tego tytułu wykazały 3 gminy. 

Stan środków obrotowych Funduszu Socjalnego Wsi w gminach wynosił na początek 2009 r.  

36 tys. zł i zmniejszył się do poziomu 17 tys. zł na koniec roku 2009. 

7. Rachunek dochodów własnych gminnych jednostek bu dŜetowych 

Dochody w ramach rachunku dochodów własnych, zostały zrealizowane w wysokości 

324.169 tys. zł. W stosunku do planu zostały one zrealizowane w 89,0%.  

Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

(3:2) Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 

1. Dochody 364 210 324 169 89,0 

2. Wydatki 388 346 321 956 82,9 

w tym : wpłaty do budŜetu 1 007 1 397 138,7 

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek 
budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

 

Zrealizowane wydatki wyniosły 321.956 tys. zł i były niŜsze o 17,1% niŜ planowano. 

Stan środków pienięŜnych zwiększył się z 46.788 tys. zł na początku roku do 48.878 tys. zł 

na koniec roku 2009 tj.  o 4,3%.  

Na rachunkach dochodów własnych gmin dominują dochody w działach: Oświata 

i wychowanie  – 81,3%,  Edukacyjna opieka wychowawcza  – 6,9%, Kultura fizyczna i sport 

– 5,0%, Gospodarka mieszkaniowa – 2,0% i pomoc społeczna – 1,5%. 
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III. Wykonanie bud Ŝetów powiatów 

Z danych przedstawionych przez powiaty w rocznych sprawozdaniach budŜetowych za 

2009 r. wynika, Ŝe jednostki te planowały dochody w wysokości 20.455.087 tys. zł, natomiast 

wydatki w wysokości 22.353.343 tys. zł i deficyt w kwocie 1.898.256 tys. zł.  

W trakcie realizacji swych zadań w 2009 r., powiaty osiągnęły faktycznie dochody w kwocie 

20.084.495 tys. zł, co stanowiło 98,2% planu rocznego. Wydatki w tym okresie powiaty 

zrealizowały w wysokości 21.155.789 tys. zł, tj. 94,6% planu rocznego.  

W rezultacie budŜety powiatów zamknęły się deficytem w wysokości 1.071.294 tys. zł. 

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budŜetów powiatów  

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach) 

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Dochody 18 147 200 20 455 087 20 084 495 98,2 110,7 

Wydatki 18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 116,8 

Wynik 32 335 - 1 898 256 - 1 071 294 - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

1. Dochody powiatów 

1.1. Struktura i dynamika dochodów 

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2009 r. 28,3%, a dotacje i 

subwencja ogólna odpowiednio: 25,8% i 45,9%. 

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATÓW
W 2008 R.

44,5%
32,3%

23,2%

Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATÓW
W 2009 R.

28,3%

25,8%

45,9%

 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 r., w stosunku do roku 2008, wzrósł udział dotacji w dochodach ogółem o 2,6 punktu 

procentowego oraz udział subwencji o 1,4 punktu procentowego a udział dochodów 

własnych zmniejszył się o 4 punkty procentowe. 

 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze dochodów własnych powiatów w 2009 r., dominującym źródłem dochodów był 

udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział tego źródła 

dochodu, w dochodach własnych, zmniejszył się o 2,5 punktu procentowego w porównaniu 

do 2008 r. 

Wykonanie i dynamika dochodów powiatów 

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

 2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie

 
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM  
z tego: 

18 147 200 20 455 087 20 084 495 98,2 110,7 

DOCHODY WŁASNE 5 872 208 5 852 757 5 698 648 97,4 97,0 

DOTACJE 4 201 981 5 395 424 5 174 024 95,9 123,1 

SUBWENCJE 8 073 010 9 206 906 9 211 823 100,0 114,1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. na poziomie niŜszym niŜ planowane zostały wykonane dochody własne i dotacje 

odpowiednio o 2,6% i 4,1%. 

Dochody ogółem powiatów w roku 2009, w porównaniu do 2008 r., były wyŜsze o 10,7%.  

W porównaniu do 2008 roku, dochody własne powiatów zmniejszyły się o 3,0%, natomiast 

wzrosły dotacje o 23,1% i subwencje o 14,1%. 

 

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH 
POWIATÓW W 2008 R.

41,4%

5,1%

51,0%

2,5%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH 
POWIATÓW W 2009 R.

44,6%

4,5%

48,5%

2,4%

Dochody z majątku

Pozostałe dochody
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1.2. Dochody według źródeł pochodzenia 

Dochody powiatów w 2009 r. według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
 (po zmianach)  

 2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura 
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie
 

tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem  18 147 200  20 455 087 20 084 495 98,2 100,0 110,7 

1. Dochody własne  
  z tego: 

5 872 208 5 852 757 5 698 648 97,4 28,3 97,0 

-  podatek dochodowy  
od osób fizycznych  2 995 749 2 833 636 2 765 373 97,6 13,8 92,3 

-  podatek dochodowy 
od osób prawnych  144 940 120 520 135 678 112,6 0,7 93,6 

-  dochody z majątku powiatu 296 835 293 342 255 067 87,0 1,3 85,9 

-  pozostałe dochody 2 434 684 2 605 259 2 542 530 97,6 12,7 104,4 

2. Dotacje ogółem   
  z tego: 

4 201 981 5 395 424 5 174 024 95,9 25,8 123,1 

   Dotacje celowe   
   z tego na zadania: 

4 119 830 4 565 822 4 509 218 98,8 22,5 109,5 

  -  z zakresu administracji  
rządowej  2 023 968 2 280 597 2 270 783 99,6 11,3 112,2 

  -  własne 1 570 667 1 639 475 1 625 688 99,2 8,1 103,5 

w tym: inwestycyjne  533 494 690 914 678 829 98,3 3,4 127,2 

  -  realizowane na podstawie  
porozumień z organami  
administracji rządowej 

47 764 28 387 20 731 73,0 0,1 43,4 

  -  realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

376 902 523 498 505 099 96,5 2,5 134,0 

  -  otrzymane z funduszy 
celowych 100 529 93 864 86 918 92,6 0,4 86,5 

  Dotacja rozwojowa  82 151  829 602 664 806 80,1 3,3 809,2 

3. Subwencja ogólna 8 073 010  9 206 906 9 211 823 100,1 45,9 114,1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W grupie dochodów własnych, w stosunku do kwot zaplanowanych na 2009 r., 

w największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych – 112,6% planu, natomiast pozostałe rodzaje dochodów 

własnych zostały wykonane poniŜej kwot zaplanowanych na 2009 r.  

W stosunku do 2008 r., wśród dochodów własnych powiatów, dochody z tytułu udziału 

powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalały o 7,7%, dochody z tytułu 

udziału powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o 6,4%, dochody te 

stanowiły odpowiednio 48,5% i 2,4% dochodów własnych. 
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Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych były dochody pozostałe, które w 

porównaniu do 2008 r. wzrosły o 4,4%.  

W strukturze pozostałych dochodów zrealizowanych przez powiaty w 2009 r. dominujący 

udział miały: wpływy z usług (26,8%), wpływy z opłaty komunikacyjnej (20,1%), wpływy 

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (18,1%), wpływy 

z róŜnych dochodów (7,2%) oraz środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat 

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia.  

W 2009 roku – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki powiatów przekazane 

zostały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 

2.765.401 tys. zł, co stanowiło 90,9% kwoty zaplanowanej przez Ministra Finansów 

w wysokości 3.042.237 tys. zł. 

1.2.1. Subwencja ogólna 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, wszystkie powiaty otrzymują z budŜetu państwa subwencję ogólną. 

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części: oświatowej, równowaŜącej 

i wyrównawczej. 

W 2009 roku – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki powiatów przekazano 

środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 9.097.216 tys. zł, z tego z tytułu: 

– części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości  - 7.053.833 tys. zł,  

– części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości  - 1.542.056 tys. zł, 

– części równowaŜącej subwencji ogólnej w wysokości  -    501.327 tys. zł. 

Oznacza to, Ŝe na rachunki powiatów przekazano 100,0% środków zaplanowanych na ten 

cel dla tych jednostek. 

NiezaleŜnie od powyŜszego, w 2009 r. na rachunki budŜetów powiatów została przekazana 

kwota: 

– 31.588 tys. zł - z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

– 83.072 tys. zł - z rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji na drogach 

publicznych powiatowych. 
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1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania o światowe 

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej, na finansowanie zadań 

oświatowych, prowadzonych przez powiaty w 2009 roku, przekazana została kwota 

6.994.834 tys. zł. 

Dodatkowo zgodnie z “Kryteriami podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009”, Minister Finansów - na wniosek Ministra Edukacji Narodowej - 

rozdysponował dla poszczególnych powiatów środki w wysokości 58.999 tys. zł (24,6%  

łącznej kwoty wymienionej rezerwy) na następujące tytuły:  

- korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy 

agregowaniu danych gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO), 

błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu i weryfikacji 

danych zgromadzonych w SIO oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 

2009 – w kwocie 1.357 tys. zł,  

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku 

budŜetowego 2009, polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów 

(wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki 

samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – w kwocie 4.092 tys. zł, 

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2009 r., 

polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach 

i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w 

stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009 – w kwocie 3.629 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w kwocie 12.397 tys. zł, 

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 

w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w kwocie 5.719  tys. zł, 

- dofinansowanie w zakresie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń 

do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie 

wykorzystywanych na cele dydaktyczne – w kwocie 12.058 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 

w obiektach oświatowych – w kwocie 14.551 tys. zł, 
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- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 

w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier 

architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – w kwocie 

1.320 tys. zł, 

- inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2009, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, 

Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem 

m.in. zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, 

dofinansowania wydatków związanych z odprawami dla zwalnianych nauczycieli oraz 

skutków awansu zawodowego nauczycieli) – w kwocie 3.876 tys. zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunki powiatów przekazane zostały środki 

z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 7.053.833 tys. zł.  

Z przeprowadzonej analizy danych ze sprawozdań powiatów wynika, Ŝe wydatki wykonane 

w 2009 r. na zadania bieŜące w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka 

wychowawcza w relacji do otrzymanych przez powiaty dochodów  z tytułu subwencji i dotacji 

na zadania bieŜące stanowiły średnio 101,2%, przy czym poziom wydatków bieŜących na 

zadania oświatowe w stosunku do otrzymanych kwot w formie subwencji i dotacji na zadania 

bieŜące wynosił: 

− 80,0% - 90,0% -     12 powiatów, 

− 90,0% - 100,0% -   122 powiaty, 

− 100,0% - 110,0% -   141 powiatów, 

− 110,0% - 120,0% -     31 powiaty, 

− powyŜej   120,0% -       8 powiatów. 

Realizacja przez powiaty wydatków bieŜących w dziale Oświata i wychowanie oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza w 2009 r. kształtowała się średnio na poziomie 98,4% 

ustalonego przez nie planu. Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 76,4% planu. 

1.2.3. Dotacje  

Zaplanowane przez powiaty na 2009 r. dochody z tytułu dotacji wynosiły 5.395.424 tys. zł, 

a zostały zrealizowane w wysokości 5.174.024 tys. zł, czyli w 95,9%, z tego: 

- dotacje z budŜetu państwa na zadania bieŜące (własne finansowane z dotacji 

rozwojowej, pozostałe własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 
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realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowano 

w kwocie 3.363.196  tys. zł, co stanowiło 98,6% planu, 

- dotacje z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne (własne finansowane z dotacji 

rozwojowych, pozostałe własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowano 

w kwocie 1.218.811 tys. zł, co stanowiło 89,1% planu, 

- dotacje celowe na zadania bieŜące wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 435.135 tys. zł, co 

stanowiło 99,2% planu, 

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 69.964 tys. zł, co 

stanowiło 82,5% planu, 

- dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące zrealizowano w wysokości 

35.807 tys. zł, co stanowiło 92% planu, 

- dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 

51.111 tys. zł, co stanowiło 93,1% planu. 

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji celowych, na dotacje na zadania bieŜące 

przypadała kwota 3.834.138 tys. zł, co stanowiło 74,1% otrzymanych przez powiaty dotacji. 

Dotacje na zadania inwestycyjne (1.339.886 tys. zł) stanowiły 25,9% łącznej kwoty dotacji. 

W zrealizowanych przez powiaty w 2009 r. dochodach ogółem, dotacje celowe stanowiły 

25,8%, z tego: 

- dotacje rozwojowe – 3,3%, 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań powiatów 

(własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej) –19,5%, 

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego – 2,5%, 

- dotacje z funduszy celowych – 0,5 %.  

 

 

 



 76 

Wykonanie dotacji za 2009 r. w porównaniu do wykonania za 2008 r. przedstawia poniŜsza 

tabela: 
Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. 

Ogółem  w tym: 
bieŜące  

Ogółem w tym: 
bieŜące 

4:2 5:3 Wyszczególnienie 

tys. zł tys. zł %% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  dotacje  
z  tego: 

4 201 981 3 359 312 5 174 024 3 834 138 123,1 114,1 

- dotacje rozwojowe 82 151 80 754 664 806 246 433 809,2 305,2 

- na zadania z zakresu 
administracji rządowej 

2 023 968 1 866 464 2 270 783 2 154 721 112,2 115,4 

- na zadania własne 1 570 667 1 037 173 1 625 687 946 858 103,5 91,3 

- na zadania realizowane 
na podstawie porozumień 
z zakresu administracji 
rządowej 

47 764 18 416 20 731 15 184 43,4 82,5 

- na zadania realizowane 
na podstawie porozumień 
mię-dzy  jedn. samorządu 
terytorialnego 

376 902 323 871 505 099 435 135 134,0 134,4 

- z funduszy celowych 100 529 32 634 86 918 35 807 86,5 109,7 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dochody powiatów z tytułu dotacji zwiększyły się w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., 

o 23,1%. Wzrost dotacji nastąpił przede wszystkim w dotacjach rozwojowych 

 o 709,2%. Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej wzrosły o  12,2%, 

natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego wzrosły o 34%. 

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r. w powiatach o ponad połowę uległy zmniejszeniu 

dotacje na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

porozumień z administracją rządową,  zmniejszyły się takŜe dotacje z funduszy celowych o 

3,3%. 

1.2.4. Dotacje rozwojowe 

Zaplanowane na 2009 r. dla powiatów dotacje rozwojowe w wysokości 829.602 tys. zł 

zrealizowane zostały w wysokości 664.806 tys. zł, tj. w 80,1%, z czego na zadania bieŜące 

przeznaczono 37,1%, a na zadania inwestycyjne 62,9% tych dotacji.  
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Wysokość dotacji rozwojowych z budŜetu państwa na zadania własne, według działów 

przedstawia poniŜsza tabela: 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)  Wykonanie 

8:7 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  
 z  tego: 

82 151 829 602 664 806 80,1 809,2 282 163 246 433 87,3 

Rolnictwo i 
łowiectwo  - 208 - - - 208 - - 

Przetwórstwo 
przemysłowe 564 11 585 10 570 91,2 * 9 452 8 470 89,6 

Transport i łączność - 399 583 326 073 81,6  1 409 1 330 94,4 

Turystyka  5 984 1 481 24,8  691 251 36,3 

Gospodarka 
mieszkaniowa - 614 614 100 - - - - 

Działalność 
usługowa - 166 176 106 - 166 123 106 

Informatyka  357 215 60,3 - 329 215 65,4 

Administracja 
publiczna 898 13 814 8 559 62 953,1 9 907 7 144 72,1 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

- 1 586 88 5,6 - 89 88 98,9 

RóŜne rozliczenia 153 173 161 92,9 105,2 174 161 92,5 

Oświata i 
wychowanie 4 184 114 828 72 705 63,3  45 502 34 432 75,7 

Ochrona zdrowia - 47 469 35 335 74,4 - 1 111 116  10,4 

Pomoc społeczna 23 318 55 877 50 816 90,9 218 49 327 43 744 88,7 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

51 992 161 611 148 159 91,7 285 159 022 146 139 91,9 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 992 9 219 5 788 62,8 * 4 463 3 978 89,1 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

- 1 287 1250 97,1 - 72 35 49,3 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

50 2 512 1 578 62,8 * 241 207 85,9 

Kultura fizyczna i 
sport - 2 729 1 238 45,4 - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
             *) wskaźnik  powyŜej 1000% 

Z ogólnej kwoty dotacji rozwojowych w 2009 r. przeznaczono na realizację zadań w dziale: 

- Transport i łączność – 326.073 tys. zł, tj. 49% tych dotacji z przeznaczeniem na realizację 

zadań na drogach publicznych powiatowych i krajowych, 
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- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 148.159 tys. zł, tj. 22,3%  tych dotacji, 

które zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań przez powiatowe urzędy 

pracy, 

- Oświata i wychowanie – 72.704 tys. zł, tj. 10,9% tych dotacji, przeznaczono na realizację 

zadań w zakresie liceów ogólnokształcących,  szkół zawodowych  oraz realizację zadań 

przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego, 

- Pomoc społeczna – 50.816 tys. zł, tj. 7,6% tych dotacji, dotacje te przeznaczono między 

innymi na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, na działalność 

powiatowych centr pomocy rodzinie, 

- Ochrona zdrowia – 35.334 tys. zł, tj. 5,3%, dotacja przeznaczona została przede wszystkim 

na inwestycje w szpitalach ogólnych. 

Na realizację zadań w tych działach powiaty przeznaczyły 633.086 tys. zł, tj. 95,1% 

otrzymanych w 2009 r. dotacji rozwojowych. 

1.2.5. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu 
administracji rz ądowej 

Planowane przez powiaty dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej zrealizowano ogółem w wysokości 2.270.783 tys. zł, co stanowiło 

99,6% planu rocznego.  

W ogólnej kwocie dochodów zrealizowanych przez powiaty, dotacje te stanowiły 11,3%, 

z tego dotacje na zadania bieŜące – 10,7%, a na zadania inwestycyjne - 0,6%.  

Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

w 2009 r., według działów klasyfikacji budŜetowej przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan  
(po zmianach) 

2009r. 

Wykonanie 
2009r. 

4:3 4:2 
Plan 

(po zmianach) 
2009r. 

Wykonanie  
2009r. 

8:7 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  z  tego: 2 023 968  2 280 597 2 270 783 99,6 112,2 2 163 397 2 154 721 99,6 

Rolnictwo i 
łowiectwo  60 165 30 127 27 341 90,8 45,4 22 375 20 438 91,3 

Leśnictwo 313 210 115 54,8 36,7 210 115 54,8 

Gospodarka 
mieszkaniowa 71 310 68 101 65 788 96,6 92,3 67 611 65 302 96,6 

Działalność 
usługowa 158 020 154 497 153 367 99,3 97,1 153 690 152 562 99,3 

Administracja 
publiczna 78 054 81 544 81 245 99,6 104,1 81 544 81 245 99,6 
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan  
(po zmianach) 

2009r. 

Wykonanie 
2009r. 

4:3 4:2 
Plan 

(po zmianach) 
2009r. 

Wykonanie  
2009r. 

8:7 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obrona narodowa 298 464 406 87,5 136,2 464 406 87,5 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

1 067 185 1 141 745 1 141 360 100 106,9 1 038 141 1 037 901 100,0 

RóŜne rozliczenia 12 10 10 100 120,0 10 10 100,0 

Oświata i 
wychowanie 188 133 108 81,2 57,4 133 108 81,2 

Ochrona zdrowia 459 192 674 463 673 053 99,8 146,6 673 809 672 399 99,8 

Pomoc społeczna 86 694 83 328 82 423 98,9 95,1 80 434 79 578 98,9 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

42 411 44 818 44 502 99,3 104,9 44 818 44 502 99,3 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 117 155 152 98,1 129,9 155 152 98,1 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

9 3 3 100 33,3 3 3 100,0 

Kultura fizyczna i 
sport - 999 910 91,1 - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze wykonania dominowały dotacje na zadania bieŜące, których udział wynosił 

94,9% ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji ceowych na zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

W dotacjach na zadania bieŜące, największy udział miały dotacje w dziale Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa (48,2%), w dziale Ochrona zdrowia (31,2%) i w dziale 

Działalność usługowa (7,1%). Łącznie na zadania realizowane w tych działach przekazano 

dotacje w kwocie 1.862.862 tys. zł, co stanowiło 86,5% zrealizowanych dotacji na zadania 

bieŜące.  

Dotacje na zadania bieŜące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

przekazano w łącznej kwocie 1.037.901 tys. zł, co stanowiło 100% ich planu rocznego.  

Dotacje na zadania bieŜące w tym dziale były przeznaczone na utrzymanie komend 

powiatowych Państwowej StraŜy PoŜarnej (99,8%) oraz usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych i na obronę cywilną (0,2%).  

Dotacje na zadania bieŜące w dziale Ochrona zdrowia przekazane zostały w wysokości 

672.399 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu. Dotacje te przeznaczone były na opłacenie 

składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego.  
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W ramach dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, przekazano 

powiatom 116.062 tys. zł. Z kwoty tej 103.459 tys. zł, tj. 89,1% przeznaczono na wydatki 

w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, a na wydatki w dziale 

Rolnictwo i łowiectwo 6.904 tys. zł, tj. 5,9%.  

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji 

rządowej w 2009 r. w poszczególnych działach do ogółem kwoty dotacji na zadania z 

zakresu administracji rządowej, w podziale na zadania bieŜące i inwestycyjne, oraz strukturę 

dotacji przedstawia tabela: 
Struktura Udział dotacji celowych 

z tego na zadania: z tego na zadania: 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne 
Wyszczególnienie 

%% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem    
 w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 94,9 5,1 

Rolnictwo i łowiectwo 1,2 0,9 5,9 100,0 74,8 25,2 

Gospodarka mieszkaniowa 2,9 3,0 0,4 100,0 99,3 0,7 

Działalność usługowa 6,8 7,1 0,7 100,0 99,5 0,5 

Administracja publiczna 3,6 3,8 - 100,0 - - 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 50,2 48,2 89,1 100,0 90,9 9,1 

Ochrona zdrowia 29,6 31,2 0,6 100,0 99,9 0,1 

Pomoc społeczna 3,6 3,7 2,5 100,0 96,5 3,5 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 2,0 2,1 - 100,0 100,0 - 

Kultura fizyczna i sport 0,1 - 0,8 100,0 - 100,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2009 r. (Min. Fin.) 

1.2.6. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań własnych 

Planowane dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

własnych powiatów zrealizowano ogółem w wysokości 1.625.688 tys. zł, co stanowiło 99,2% 

planu rocznego.  

W ogólnej kwocie dotacji na zadania własne, dotacje do zadań bieŜących w wysokości 

946.858 tys. zł stanowiły 58,2%, a dotacje do zadań inwestycyjnych w kwocie 

678.829 tys. zł, stanowiły 41,8%. 

Dotacje na zadania własne stanowiły 9,1% zrealizowanych dochodów ogółem, z tego dotacje 

do zadań bieŜących 6,2%, a do zadań inwestycyjnych 2,9%.  
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Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na realizowane zadania własne powiatów, 

według działów klasyfikacji budŜetowej w 2008 r. i 2009 r. przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan  
(po zmianach)  

2009r. 

Wykonanie 
2009r. 

4:3 4:2 
Plan 

(po zmianach)  

2009r. 

Wykonanie 

2009r. 8:7 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  z 
  tego: 

1 570 667 1 639 475 1 625 688 99,2 103,5 948 560 946 858 99,8 

Rolnictwo i 
łowiectwo  15 - - - - - - - 

Przetwórstwo 
przemysłowe 103 - - - - - -  

Transport i łączność 158 185 593 973 587 089 98,8 371,1 92 829 92 343 99,5 

Turystyka 21 - 7 - 33,3 - 7 - 

Informatyka 100 2 004 1 936 96,6 * 243 233 95,2 

Administracja 
publiczna 452 2 951 1 184 40,1 87,7 199 217 109,1 

Obrona narodowa - 4 4 - 100,0 4 4 100,0 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

340 15 15 100 4,4 15 15 100,0 

RóŜne rozliczenia - 841 841 100 - - - - 

Oświata i 
wychowanie 19 390 18 707 17 949 96,0 92,6 11 352 11 165 98,4 

Ochrona zdrowia 325 887 171 948 169 829 98,8 52,1 29 493 29 493 100,0 

Pomoc społeczna 1 019373 831 665 830 154 99,8 81,4 813 323 812 312 99,9 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

- 60 53 88,8 - 60 53 88,8 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 27 811 1 098 1 053 95,9 3,8 822 796 96,9 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

- 300 300 100 - 200 200 100,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

181 20 20 100 11,0 20 20 100,0 

Kultura fizyczna i 
sport 18 809 15 889 15 254 96,0 81,1 - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
* ponad 1000% 

Dotacje na zadania bieŜące zrealizowano w kwocie 946.858 tys. zł, co stanowiło 99,8% 

planu rocznego. Największy udział w przekazanych dotacjach miały dotacje dla działu 

Pomoc społeczna stanowiące 85,8% dotacji na zadania bieŜące. 
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Przekazane dotacje na zadania bieŜące w tym dziale wynosiły 812.312 tys. zł i przeznaczone 

zostały głównie na utrzymanie domów pomocy społecznej. W 2009 r. na ten cel przekazano 

z budŜetu państwa dotacje w kwocie 806.653 tys. zł (99,9% planu rocznego). Powiaty 

otrzymują dotacje celowe z budŜetu państwa na pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do 

domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań 

wystawionych przed tym dniem.  

Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatów przekazano w kwocie 

678.829 tys. zł, co stanowiło 98,3% planu rocznego. 

Największa część tych dotacji została przekazana w działach:  

- Transport i łączność 72,9%. Na inwestycje na drogach powiatowych i inwestycje związane 

z usuwaniem klęsk Ŝywiołowych przekazano dotacje w kwocie 494.746 tys. zł, przy 

planowanej kwocie 501.144 tys. zł, tj. 98,7%, 

- Ochrona zdrowia 20,7%. Na inwestycje realizowane w ramach tego działu przekazano 

dotacje w kwocie 140.336 tys. zł, przy planowanej kwocie 142.454 tys. zł (głównie na 

finansowanie inwestycji realizowanych w szpitalach ogólnych). Wykonanie planowanych 

dotacji  wyniosło 98,5%, 

- Pomoc społeczna 2,6%. Na inwestycje realizowane w ramach tego działu przekazano 

dotacje w kwocie 17.842 tys. zł, (plan 18.342 tys. zł) przede wszystkim, na realizację 

inwestycji związanych z podnoszeniem standardów w domach opieki społecznej, 

- Kultura fizyczna i sport 2,2%. Na inwestycje realizowane w ramach tego działu 

przekazano dotacje w kwocie 15.254 tys. zł, (plan 15.889 tys. zł). Dotacje zostały 

przeznaczone na budowę obiektów sportowych. 

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania własne w poszczególnych 

działach do kwoty ogółem dotacji na zadania własne w 2009 r., w podziale na zadania 

bieŜące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniŜsza tabela. 
Struktura Udział 

z tego na zadania: z tego na zadania: 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Wyszczególnienie 

%% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 
  z tego: 

100,0 100,0 100,0 100,0 58,2 41,8 

Transport i łączność 36,1 9,8 72,9 100,0 15,7 84,3 

Oświata i wychowanie 1,1 1,2 1,0 100,0 62,2 37,8 

Ochrona zdrowia 10,4 3,1 20,7 100,0 17,3 82,7 

Pomoc społeczna 51,1 85,8 2,6 100,0 97,9 2,1 

Kultura fizyczna i sport 0,9 - 2,2 100,0 - 100,0 

Pozostałe działy 0,4 0,1 0,6 - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2009 r. (Min. Fin.) 
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1.2.7. Pozostałe dotacje celowe 

Poza omówionymi wyŜej dotacjami celowymi z budŜetu państwa, dochodami powiatów były 

równieŜ dotacje na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje 

otrzymane z funduszy celowych. Udział tych dotacji w zrealizowanych przez powiaty 

dochodach ogółem wynosił 2,9%. 

Ogólna kwota otrzymanych przez powiaty w 2009 r. dotacji, o których wyŜej mowa, wyniosła 

612.748 tys. zł, co stanowiło 94,9% planu, z tego: 

− na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

powiaty otrzymały 20.731 tys. zł, co stanowiło 73,0% ich planu rocznego. Porozumienia 

z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań z zakresu; działu Pomoc 

społeczna - 6.336 tys. zł (30,6%), działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.700 tys. zł 

(22,7%), działu Oświata i wychowanie - 2.946 tys. zł (14,2%),  

− na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego powiaty otrzymały 505.099 tys. zł, co stanowiło 96,5% planu tych dotacji. 

Zawierane porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły głównie 

zadań realizowanych w zakresie działów: Pomoc społeczna (34,1%), szczególnie w 

zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych i 

rodzin zastępczych, Transport i łączność (23,7%) w zakresie realizacji zadań na drogach 

powiatowych i wojewódzkich, Edukacyjna opieka wychowawcza (17%) w zakresie 

pomocy materialnej dla uczniów, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

(10,3%), w zakresie finansowania działalności powiatowych urzędów pracy, Oświata i 

wychowanie (7,1%), 

− z funduszy celowych powiaty otrzymały 86.918 tys. zł, co stanowiło 92,6% kwoty 

planowanej. W kwocie tej największy udział miały dotacje w dziale; Oświata i wychowanie 

(21,7%) z przeznaczeniem dla szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej (18%) szczególnie na zadania realizowane przez 

powiatowe urzędy pracy, Transport i łączność (10,7%) z przeznaczeniem na drogi 

powiatowe oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa (10,3%) 

z przeznaczeniem na inwestycje w komendach powiatowych państwowej straŜy poŜarnej. 
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1.3. Dochody według działów 

Dochody powiatów według waŜniejszych działów w 2009 r.  

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach ) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 
wykonania 

(4:2) 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem      w tym: 18 147 200 20 455 087 20 084 495 98,2 100,0 110,7 

Transport i łączność 731 476 1 790 822 1 636 422 91,4 8,1 223,7 

Administracja publiczna 438 581 372 022 366 109 98,4 1,8 83,5 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 1 099 964 1 173 035 1 170 928 99,8 5,8 106,5 

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

3 518 378 3 339 389 3 283 913 98,3 16,4 93,3 

RóŜne rozliczenia 8 223 185 9 292 730 9 302 251 100,1 46,3 113,1 

Ochrona zdrowia 870 936 950 483 931 577 98,0 4,6 107,0 

Pomoc społeczna 1 844 373 1 765 525 1 768 330 100,2 8,8 95,9 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2009 r. przez powiaty, najwyŜszy udział miały 

następujące działy:  

- RóŜne rozliczenia        - 46,3%,  

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  

jednostek nieposiadających osobowości prawnej    - 16,4%,  

- Pomoc społeczna        -   8,8%.  

Dochody zrealizowane w 2009 r. w  tych trzech działach stanowiły 71,5% łącznej kwoty 

zrealizowanych przez powiaty dochodów ogółem.  

Dochody w dziale RóŜne rozliczenia zostały zrealizowane na poziomie o 13,1% wyŜszym niŜ 

w 2008 r. W dziale RóŜne rozliczenia ujmowane są przede wszystkim kwoty subwencji 

ogólnej przekazywane powiatom z budŜetu państwa, które w tym dziale stanowiły 99,0%. 

W stosunku do 2008 r., dochody wykonane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszyły się 

o 6,7%. W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz od osób prawnych, które stanowiły 88,3% dochodów tego działu oraz 

wpływy z opłaty komunikacyjnej i wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na 

podstawie odrębnych ustaw, stanowiące odpowiednio 15,6% i 2,2% dochodów tego działu.  

 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem powiatów według działów przedstawiono 

w tablicach załączonych do sprawozdania. 
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1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszka ńca 

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, 

przedstawia poniŜsze zestawienie:  
Dochody wykonane powiatów w przeliczeniu  

na 1 mieszka ńca (w zł) Wyszczególnienie 

2008 2009 

DOCHODY OGÓŁEM  714,60 789,40 

DOCHODY WŁASNE 231,20 224,00 

DOTACJE  165,50 203,40 

SUBWENCJA OGÓLNA 317,90 362,00 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
 Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 

W 2009 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 789,40 zł 

i wzrosły w stosunku do 2008 r. o 10,5%, przy czym dotacje wzrosły o 22,9%, subwencje 

wzrosły o 13,9%, natomiast dochody własne zmalały  o 3,1%. 

Rozpiętość w poziomie dochodów była znaczna i tak w powiecie o najwyŜszym dochodzie 

(1.456,3 zł), dochód ten był prawie dwukrotnie wyŜszy od średniej w kraju i prawie 

czterokrotnie wyŜszy niŜ w powiecie o najniŜszym dochodzie (390,2 zł). 

Dochody powiatów na 1 mieszkańca w 2009 r. według województw ujęte zostały w tablicach 

załączonych do sprawozdania. 

2. Wydatki powiatów 

2.1. Struktura i dynamika wydatków  

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 19,3%, a wydatki bieŜące 

80,7%. Wydatki majątkowe niemal w całości przeznaczone zostały na realizację zadań 

inwestycyjnych. 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM 
POWIATÓW W 2008 R.

85,5%

14,5%

Wydatki majątkowe 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM 
POWIATÓW W 2009 R.

80,7%

19,3%

Wydatki bieŜące
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem powiatów był wyŜszy 

o 4,8 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego.  

 

STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH 
POWIATÓW W 2008 R.

30,5%

1,0%0,3%

7,1%

61,1%

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje

Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki

STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH 
POWIATÓW W 2009 R.

57,9%

6,9%4,7%

0,2%
0,9%

29,4%

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji

Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
            *) Od 2009 r. w kategorii wydatków bieŜących wyodrębniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 które w poprzednich latach zaliczane były do pozostałych wydatków 
 

Zrealizowane w 2009 r. wydatki powiatów w podziale na część majątkową i bieŜącą 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach ) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika 
wykonania  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem  18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 116,8 

Wydatki majątkowe 2 621 586 4 642 683 4 075 664 87,8 155,5 

Wydatki bieŜące  15 493 279 17 710 660 17 080 125 96,4 110,2 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Wydatki bieŜące powiatów zostały zrealizowane w 96,4% planu, a wydatki majątkowe w 

87,8% planu.  

W 2009 r., w porównaniu do roku 2008, wydatki ogółem tych jednostek zwiększyły się 

o 16,8%, wydatki majątkowe były wyŜsze o 55,5%, a wydatki bieŜące o 10,2%.  
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2.2 Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków 

Wydatki powiatów w 2009 r. według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia 

poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 
wykonania 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem  
z tego: 

18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 100,0 116,8 

Wydatki maj ątkowe  2 621 586 4 642 683 4 075 664 87,8 19,3 155,5 

w tym:wydatki na inwestycje 2 605 978 4 619 870 4 054 447 87,8 19,2 155,6 

Wydatki bie Ŝące  
z tego: 

15 493 279 17 710 660 17 080 125 96,4 80,7 110,2 

wydatki na wynagrodzenia 7 808 074 8 654 904 8 571 056 99,0 40,5 109,8 

w tym: wynagrodzenia 
osobowe 

7 128 527 7 832 890 7 764 480 99,1 36,7 108,9 

pochodne od wynagrodzeń 1 657 814 1 338 810 1 313 110 98,1 6,2 79,2 

dotacje 1 097 607 1 221 036 1 174 489 96,2 5,6 107,0 

wydatki na obsługę długu 153 236 189 161 150 580 79,6 0,7 98,3 

wydatki z tytułu udzielania 
poręczeń i gwarancji 

41 070 97 827 36 358 37,2 0,2 88,5 

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

*) 830 970 801 346 96,4 3,8 - 

pozostałe wydatki 4 735 478 5 377 952 5 033 186 93,6 23,8 124,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

             *) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

Na wzrost wydatków ogółem w 2009 roku, w stosunku do 2008 r., o 16,8%, miał wpływ 

zarówno wzrost wydatków majątkowych (o 55,5%), jak i wydatków bieŜących (o 10,2%). 

W wydatkach ogółem największy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia (40,5%) 

i pozostałe wydatki (23,8%). W grupie pozostałe wydatki znajdują się m.in. wydatki na zakup 

usług, materiałów, wyposaŜenia, usług remontowych, zakup energii i świadczenia społeczne.  

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wzrosły wydatki na wynagrodzenia o 9,8%, dotacje o 

7,0% i pozostałe wydatki o 24,0%. Natomiast zmniejszyły się wydatki na pochodne od 

wynagrodzeń o 20,8%, na obsługę długu o 1,7% i z tytułu poręczeń i gwarancji o 11,5%.  
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2.3. Wydatki według działów 

Wydatki powiatów w 2009 r. według waŜniejszych działów zawiera poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 
wykonania 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem   
w  tym: 

18 114 865 22 353 343 21 155 789 94,6 100,0 116,8 

Transport i łączność 2 273 924 4 353 813 4 001 466 91,9 18,9 176,0 

Administracja publiczna 2 107 972 2 460 447 2 301 579 93,5 10,9 109,2 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 1 134 426 1 213 948 1 206 946 99,4 5,7 106,4 

RóŜne rozliczenia 98 500  203 442 132 677 65,2 0,6 134,7 

Oświata i wychowanie 5 769 823 6 517 464 6 299 832 96,7 29,8 109,2 

Ochrona zdrowia 1 036 034 1 234 208 1 173 387 95,1 5,5 113,3 

Pomoc społeczna 2 886 133 2 990 563 2 914 600 97,5 13,8 101,0 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 688 214 870 601 841 602 96,7 4,0 122,3 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 244 760 1 431 990 1 399 355 97,7 6,6 112,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze działowej wydatków powiatów przewaŜały wydatki w działach: Oświata 

i wychowanie – 29,8%, Pomoc społeczna – 13,8%, Transport i łączność – 18,9%, 

Administracja publiczna – 10,9%, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,6%. Wydatki w tych 

działach stanowiły razem 80,0% wydatków ogółem. 

Wydatki w waŜniejszych działach zostały zrealizowane poniŜej kwot planowanych na 2009 r. 

Pomimo niewykonania planu, wydatki wykonane w tych działach były wyŜsze niŜ wykonane 

w 2008 r.  

Wydatki zrealizowane w dziale Oświata i wychowanie w 2009 r., wzrosły w stosunku do 

2008 r., o 9,2%, przy czym 56,2% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe 

pracowników, a 9,0% składki na ubezpieczenia społeczne.  

Wydatki zrealizowane w dziale Pomoc społeczna w 2009 r. zwiększyły się, w stosunku do 

2008 r., o 1,0%. W tym dziale 36,3% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe 

pracowników oraz 14,4% świadczenia społeczne.  

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność w 2009 r., były wyŜsze w porównaniu do 

2008 r. o 76,0%. W tym dziale 63,3% wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne, 14,3% - 

zakupy usług remontowych. 
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Wydatki zrealizowane w dziale Administracja publiczna w 2009 r. wzrosły, w stosunku do 

2008 r., o 9,2%, przy czym 47,0% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe 

pracowników, 20,1% zakup materiałów, wyposaŜenia i usług pozostałych. 

W 2009 r. zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpłat 

dokonują powiaty, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyŜszy od 110% 

średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. 

W 2009 r. 18 powiatów dokonało wpłat do budŜetu państwa przeznaczonych na część 

równowaŜącą subwencji ogólnej w kwocie 129.099 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej 

w ustawie budŜetowej na 2009 r. Wydatki te stanowiły 97,3% wykonanych wydatków działu 

RóŜne rozliczenia. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem powiatów według działów przedstawiono 

w tablicach  załączonych do sprawozdania. 

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia według działów 

Plan wydatków powiatów na wynagrodzenia we wszystkich działach łącznie wykonany został 

w 99,0%. W porównaniu do roku 2008 były one wyŜsze o 9,8%. 

Wydatki na wynagrodzenia w powiatach w 2009 r., według waŜniejszych działów, prezentuje 

poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 
wykonania 

(4:2) 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem     w tym: 7 808 074 8 654 904 8 571 056 99,0 100,0 109,8 

Transport i łączność 193 228 218 246 216 088 99,0 2,5 111,8 

Administracja publiczna 1 073 038 1 212 499 1 179 202 97,3 13,8 109,9 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 747 800 853 688 853 208 99,9 10,0 114,1 

Oświata i wychowanie 3 540 830 3 861 634 3 835 740 99,3 44,8 108,3 

Pomoc społeczna 1 099 771 1 190 947 1 182 336 99,3 13,8 107,5 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 432 716 522 689 516 288 98,8 6,0 119,3 

Edukacyjna opieka wychowawcza 609 109 671 238 666 924 99,4 7,8 109,5 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

W strukturze wydatków na wynagrodzenia najwyŜszy udział stanowiły wydatki w działach: 

Oświata i wychowanie (44,8%), Pomoc społeczna (13,8%), Administracja publiczna (13,8%), 

Edukacyjna opieka wychowawcza (7,8%). Łącznie w tych czterech działach powiaty 

zrealizowały 80,2% ogółu wydatków na wynagrodzenia. 
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Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatów na wynagrodzenia według działów 

przedstawiono w tablicach  załączonych do sprawozdania. 

2.3.2. Wydatki maj ątkowe według działów 

Wydatki majątkowe w powiatach w 2009 r. według waŜniejszych działów prezentuje poniŜsze 

zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  w tym: 2 621 586 4 642 683 4 075 664 87,8 100,0 155,5 

Transport i łączność 1 111 252 2 932 478 2 648 805 90,3 65,0 238,4 

Administracja publiczna 116 332 197 810 172 099 87,0 4,2 147,9 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 171 804 154 608 151 438 98,0 3,7 88,1 

Oświata i wychowanie 286 029 488 958 370 453 75,8 9,1 129,5 

Ochrona zdrowia 533 262 433 056 389 190 89,9 9,5 73,0 

Pomoc społeczna 163 962 125 492 113 041 90,1 2,8 68,9 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 17 090 21 661 16 080 74,2 0,4 94,1 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 62 805 71 683 57 808 80,6 1,4 92,0 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze wydatków majątkowych powiatów przewaŜały wydatki w działach: Transport 

i łączność – 65,0%, Ochrona zdrowia – 9,5%, Oświata i wychowanie – 9,1%. Wydatki w tych 

działach stanowiły razem 83,6% wydatków majątkowych ogółem powiatów. 

Plan wydatków majątkowych, w tych działach został zrealizowany następująco: Transport 

i łączność –90,3%, Ochrona zdrowia – 89,9%, Oświata i wychowanie – 75,8%.  

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wzrost wydatków majątkowych nastąpił w dziale 

Transport i łączność – o 138,4%, Administracja publiczna – o 47,9% i Oświata i wychowanie 

– o 29,5%.  

Wzrost o 138,4% wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność, w znacznym stopniu 

wynika z finansowania przez powiaty inwestycji w rozdziale 60014 – drogi publiczne 

powiatowe. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych powiatów według działów 

przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania. 
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2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszka ńca 

Wydatki ogółem zrealizowane w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiatach, 

według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniŜsze zestawienie: 
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszka ńca (w zł) 

Wyszczególnienie 
2008 2009 

1 2 3 

Wydatki ogółem   
z tego: 

713,30 831,47 

Wydatki maj ątkowe  103,20 160,18 

w tym:  wydatki na inwestycje 102,60 159,35 

Wydatki bie Ŝące  
z tego: 

610,10 671,29 

Wydatki na wynagrodzenia 307,50 336,86 

w tym: wynagrodzenia osobowe 280,70 305,16 

Pochodne od wynagrodzeń 65,30 51,61 

Dotacje 43,20 46,16 

Wydatki na obsługę długu 6,00 5,92 

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji 1,60 1,43 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych *) 31,49 

Pozostałe wydatki 186,50 197,82 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
 Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 

 *) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

W 2009 r. wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 831,5 zł 

i wzrosły w stosunku do 2008 r. o 16,6%, z tego wydatki majątkowe o 55,2% i wydatki 

bieŜące o 10,0%. 

Wydatki ogółem poniesione na 1 mieszkańca w powiecie o najwyŜszym wskaźniku wynosiły 

w 2009 r. 1.570,5 zł, a w powiecie o najniŜszym wskaźniku – 371,9 zł. 

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały 

w tablicach załączonych do sprawozdania. 

3. Wynik bud Ŝetów powiatów 

W 2009 r. powiaty planowały deficyt w wysokości 1.898.256 tys. zł, w rezultacie ich budŜety 

zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 1.071.294 tys. zł. 

W 2009 roku budŜety 260 powiatów zamknęły się deficytem. NadwyŜka wystąpiła w 54 

powiatach, tj. 17,2% ogólnej liczby powiatów. 
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Liczbę powiatów, według relacji wyniku do dochodów w 2009 r., przedstawia tablica:  
Relacja wyniku do dochodów powiatów 

Wyszczególnienie 
Razem poni Ŝej 5% 5-10% powy Ŝej 10% 

1 2 3 4 5 

Powiaty z nadwyŜką budŜetową  54 46 7 1 

Powiaty z deficytem budŜetowym 260 120 85 55 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2009 r. (Min. Fin.) 

Wśród powiatów, które osiągnęły nadwyŜkę budŜetową, 85,2% łącznej liczby tych powiatów 

stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów jest poniŜej 5%, 

Natomiast, wśród powiatów z deficytem budŜetowym, powiaty, których wynik w relacji do 

dochodów wynosi poniŜej 5%, stanowią 46,2% łącznej liczby powiatów z deficytem 

budŜetowym.  

Powiaty w 2009 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 2.687.627 tys. zł, natomiast 

rozchody w łącznej kwocie 741.337 tys. zł. 

PoniŜsze zestawienie przedstawia przychody i rozchody powiatów oraz ich strukturę 

w 2009 r: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

tys. zł 
Struktura 

%% 
1 2 3 

Przychody ogółem  
z tego: 

2 687 627 100,0 

kredyty i poŜyczki 1 411 781 52,5 

spłata poŜyczek udzielonych 14 047 0,5 

nadwyŜka z lat ubiegłych w tym: 236 765 8,8 

środki na pokrycie deficytu 87 716 3,3 

papiery wartościowe  4 322 0,2 

obligacje jednostek samorządowych oraz związków 
komunalnych 229 379 8,5 

prywatyzacja majątku jst 0 0,0 

inne źródła w tym: 791 334 29,4 

środki na pokrycie deficytu 234 772 8,7 

Rozchody ogółem  
z tego: 

741 337 100,0 

spłaty kredytów i poŜyczek 579 168 78,1 

poŜyczki (udzielone) 20 556 2,8 

wykup papierów wartościowych 4 500 0,6 

wykup obligacji samorządowych 59 070 8,0 

inne cele 78 044 10,5 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów powiatów za 2009 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 r. powiaty wykazały największe przychody z tytułu kredytów i poŜyczek, tj. 52,5% 

przychodów ogółem. 

W rozchodach powiatów największy udział miały spłaty kredytów i poŜyczek, które stanowiły 

78,1% rozchodów ogółem. 

4. Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych i nale Ŝności powiatów 

W strukturze zobowiązań powiatów w 2009 r., największy udział miały kredyty i poŜyczki  

(86,3%) oraz papiery wartościowe (13,3%).  

 

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ POWIATÓW         
W 2008 R.

83,7%

16,2%

0,1%

Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ POWIATÓW         
W 2009 R.

86,3%

13,3%

0,4%

Wymagalne zobowiązania
 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

Zobowiązania powiatów według tytułów dłuŜnych w latach 2008 – 2009 przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 

2008 2009 
Dynamika 

(3:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 

Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych  
w tym: 

2 888 909 3 907 312 135,3 

papiery wartościowe  467 560 517 871 110,8 

w tym: długoterminowe 467 060 514 671 110,2 

kredyty i poŜyczki  2 417 205 3 373 592 139,6 

w tym: długoterminowe 2 407 793 3 357 116 139,4 

wymagalne zobowiązania  4 130 15 849 383,8 

w tym z tytułu: dostaw towarów i usług 958 2 160 225,5 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów powiatów za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
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W porównaniu do roku 2008 roku, w 2009 roku zadłuŜenie ogółem powiatów wzrosło 

o 35,3%, w tym z tytułu kredytów i poŜyczek o 39,6%, zaś z tytułu papierów wartościowych 

o 10,8%.  

Zobowiązania wystąpiły w 311 powiatach i w stosunku do roku 2008, liczba powiatów 

zadłuŜonych wzrosła o 5 jednostek. Wskaźnik zadłuŜenia powiatów, liczony jako udział 

zobowiązań ogółem w dochodach ogółem powiatów w 2009 r., wynosił 19,5%.  

W 2008 r. wskaźnik ten wynosił 15,9%. 

Natomiast wskaźnik zadłuŜenia bez zobowiązań związanych z realizacją programów 

i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w dochodach wykonanych ogółem  

wyniósł 18,7%.  

Z łącznej kwoty zobowiązań, w 2009 r. na zobowiązania wymagalne przypadało 

15.849 tys. zł, tj. 0,4% kwoty zobowiązań ogółem.  

Liczba powiatów wg poziomu zadłuŜenia do wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Lata 
ogółem zadłuŜonych poniŜej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% powyŜej 

60% 

2008 314 306 110 93 59 29 11 4 0 

2009 314 311 72 102 69 44 20 3 1 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów powiatów za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

Liczba powiatów wg poziomu zadłuŜenia bez zobowiązań na realizację programów i 

projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Lata 
ogółem zadłuŜonych poniŜej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% powyŜej 

60% 

2008 314 305 114 91 57 30 10 3 0 

2009 314 311 76 105 68 44 14 4 0 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów powiatów za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

Najwięcej powiatów w 2009 r. wykazało zadłuŜenie poniŜej 20% dochodów ogółem. Liczba 

powiatów w tej grupie stanowiła 55,4% łącznej liczby powiatów i 55,9% liczby powiatów 

zadłuŜonych. 

W 2009 r. w grupie powyŜej 60% znalazł się 1 powiat. Natomiast, po pomniejszeniu o 

zobowiązania na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków 

unijnych Ŝaden powiat nie przekroczył progu zadłuŜenia 60%. 

Ze sprawozdań powiatów o stanie naleŜności wynika, Ŝe na koniec 2009 r. naleŜności tych 

jednostek wynosiły 2.358.961 tys. zł i były niŜsze w porównaniu do 2008 r. o 0,4%. 
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Udział naleŜności ogółem w wykonanych dochodach w 2009 r. wyniósł 11,7%. 

W 2009 r. w strukturze naleŜności powiatów, główną pozycję stanowiły naleŜności z tytułu 

gotówki i depozytów (86,3%).  

 

STRUKTURA NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH POWIATÓW W 2009 R. 

5,3%
4,5%

3,9%
0,0%

86,3%

Papiery wartościowe PoŜyczki Gotówka i depozyty

NaleŜności wymagalne Pozostałe naleŜności
 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów powiatów za 2009 r. (Min. Fin.) 

NaleŜności wymagalne w kwocie 106.753 tys. zł stanowiły 4,5% naleŜności ogółem i w 

28,9% dotyczyły naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług.  

5. Przychody i wydatki zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw pomocniczych 
powiatowych jednostek bud Ŝetowych 

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek 

budŜetowych w powiatach, w porównaniu z planem, przedstawiały się w 2009 r. następująco: 

Plan  Wykonanie 3:2 Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

 1 2 3 4 

Ogółem     

1. Przychody 353 733 332 187 93,9 

w tym: dotacje z budŜetu 121 582 119 657 98,4 

2. Wydatki 352 689 330 413 93,7 

Wpłaty do budŜetu 787 3 549 450,8 

Zakłady bud Ŝetowe     

1. Przychody 166 245 163 802 98,5 

w tym: dotacje z budŜetu 118 958 117 010 98,4 

2. Wydatki 166 834 162 998 97,7 

Wpłaty do budŜetu 22 2 006 9 215,2 
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Plan  Wykonanie 3:2 Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

 1 2 3 4 

Gospodarstwa pomocnicze    

1. Przychody 187 488 168 385 89,8 

w tym: dotacje z budŜetu 2 624 2 647 100,9 

2. Wydatki 185 855 167 414 90,1 

Wpłaty do budŜetu 766 1 544 201,6 

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych, gospodarstw 
pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

W ogólnej kwocie przychodów omawianych form organizacyjnych, przychody gospodarstw 

pomocniczych stanowią 50,7% a przychody zakładów budŜetowych stanowią 49,3%.  

Dotacje dla zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek 

budŜetowych zostały zrealizowane w wysokości 119.657 tys. zł, tj. w 98,4% wielkości 

planowanych.  

5.1. Zakłady bud Ŝetowe 

W powiatach jedną z form organizacyjnych są zakłady budŜetowe. Dane ze sprawozdań za 

2009 r. wskazują, Ŝe zdecydowana większość wykazanych przychodów powiatowych 

zakładów budŜetowych zawarta jest w działach Oświata i wychowanie – 65,3% i Edukacyjna 

opieka wychowawcza – 17,6% i Działalność usługowa – 6,4%, Transport i łączność – 4,6% i 

pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej. 

W 2009 r. przychody zakładów budŜetowych powiatów wyniosły 163.802 tys. zł, z tego na 

dotacje z budŜetów powiatów przypadło 117.010 tys. zł. W stosunku do planu, przychody 

zrealizowano w 98,5%, a dotacje w 98,4%.  

Dotacje dla powiatowych zakładów budŜetowych w 2009 r. według działów przedstawiono 

poniŜej:  
Plan Wykonanie 3:2 Struktura 

Wyszczególnienie  w tys. zł  %% %% 
1 2 3 4 5 

Dotacje ogółem 
z tego: 118 958 117 010 98,4 100,0 

Oświata i wychowanie 90 680 90 282 99,6 77,2 

Edukacyjna opieka wychowawcza 21 330 21 318 99,9 18,2 

Transport i łączność 5 047 3 672 72,8 3,1 

Działalność usługowa 862 848 98,4 0,7 

Kultura fizyczna i sport 251 235 93,5 0,2 

Przetwórstwo przemysłowe 222 215 97,1 02 



 97 

Plan Wykonanie 3:2 Struktura 
Wyszczególnienie  w tys. zł  %% %% 

1 2 3 4 5 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej  265 140 52,7 0,1 

Pomoc społeczna 139 139 100,0 0,1 

Administracja publiczna 120 120 100,0 0,1 

Ochrona zdrowia 39 39 100,0 0,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1,5 1,5 100,0 0,0 

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych, gospodarstw 
pomocniczych za 2009 r. (Min. Fin.) 

Wydatki zakładów budŜetowych wyniosły 162.998 tys. zł, tj. 97,7% planu, a wpłata do 

budŜetów powiatów wyniosła 2.006 tys. zł, przy planowanej kwocie 22 tys. zł. 

5.2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek bud Ŝetowych 

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują, między innymi, przy zespołach szkół zawodowych 

jako warsztaty szkolne i jako placówki usługowe. 

Według danych ze sprawozdań, działalność gospodarstw pomocniczych dotyczyła głównie 

działów: Oświata i wychowanie – 46,7%, Działalność usługowa – 30,8% i Administracja 

publiczna – 15,2% ogółu przychodów gospodarstw pomocniczych. 

W 2009 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości 168.385 tys. zł, tj. 

89,8% planu.  

W 2009 r. przekazano gospodarstwom pomocniczym z budŜetu dotacje w kwocie 

2.647 tys. zł, które stanowiły 2,2% ogółu dotacji dla zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych. 

Wydatki gospodarstw pomocniczych wyniosły 167.414 tys. zł, a wpłata do budŜetów 

powiatów 1.544 tys. zł, przy planowanej kwocie 766 tys. zł. 

Stan środków obrotowych zmniejszył się z 19.485 tys. zł na początku roku do 17.162 tys. zł 

na koniec roku 2009, czyli o 11,9%. 

6. Fundusze celowe 

W 2009 roku powiaty dysponowały środkami następujących funduszy celowych: 

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Stan środków obrotowych funduszy celowych w powiatach na początek roku wynosił 

244.860 tys. zł i zmniejszył się do 241.016 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. o 1,6%.  

Przychody funduszy celowych stanowiły w 2009 roku kwotę 342.538 tys. zł.  

Wydatki wyniosły w 2009 roku 346.382 tys. zł, z czego dotacje ukształtowały się na poziomie 

52.932 tys. zł. 

Przychody i wydatki funduszy celowych powiatów w 2009 r. przedstawia zestawienie. 
Wydatki i inne obci ąŜenia Stan na 

pocz ątek 
roku 

Przychody 
ogółem Ogółem 

w tym: 
dotacje 

Stan na 
koniec 
roku Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem    z tego: 244 860 342 538 346 382   52 932 241 016   

Powiatowy Fundusz Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym 

166 327 217 619 227 402   6 215 156 544   

Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

78 533 124 919 118 980   46 717 84 472   

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających 
osobowości prawnej za 2009 r.  (Min. Fin.) 

6.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjn ym i Kartograficznym  

Stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym w powiatach na początek roku wynosił 166.327 tys. zł i zmniejszył się do 

156.544 tys. zł na koniec roku 2009, tj. o 5,9%. Przychody Funduszu wyniosły 

217.619 tys. zł. Środki Funduszu zostały rozdysponowane w kwocie 227.402  tys. zł, w tym  

6.215 tys. zł, stanowiły dotacje. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przychodami 

funduszy powiatowych są wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów 

i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności 

związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu, a takŜe inne wpływy. 

Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budŜetowych niezbędnych do 

finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposaŜenie lokali niezbędnych do 

prowadzenia tego zasobu. 
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6.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w powiatach na początek roku wynosił 78.533 tys. zł i zwiększył się do 84.472 tys. zł 

na koniec roku 2009, tj. o 7,6%. Przychody wyniosły 124.919 tys. zł.  

Wydatki Funduszu wyniosły 118.980 tys. zł, z czego 46.717 tys. zł stanowiły dotacje. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przychodami 

funduszy mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki 

pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

7. Rachunek dochodów własnych powiatowych jednostek  bud Ŝetowych 

Dochody na rachunkach dochodów własnych powiatowych jednostek budŜetowych w kwocie 

105.892 tys. zł i w 2009 r. zostały zrealizowane w 90,8% planu.  

Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

(3:2) Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 

1. Dochody 116 683 105 892 90,8 

2. Wydatki 132 084 105 872 80,2 

w tym : wpłaty do budŜetu 1 070 1 607 150,1 

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych 
jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

Zrealizowane wydatki wyniosły 105.872 tys. zł i były niŜsze o 19,8% niŜ planowano. 

Stan środków obrotowych zwiększył się z 28.291 tys. zł na początku roku do 28.319 tys. zł 

na koniec 2009 roku, tj. o 0,1%.  

Dane ze sprawozdań powiatów wskazują, Ŝe na rachunkach dochodów własnych dominują 

dochody w działach: Edukacyjna opieka wychowawcza – 39,8%, Oświata i wychowanie – 

33,9%, Pomoc społeczna – 11,8% i Transport i łączność – 8,9% Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa -2,5%. 
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IV. Wykonanie bud Ŝetów miast na prawach powiatu 

Miasta na prawach powiatu na rok 2009 planowały dochody ogółem w wysokości 

50.422.679 tys. zł, wydatki w wysokości 59.774.301 tys. zł oraz wynik w postaci deficytu 

w kwocie 9.351.622 tys. zł. 

W trakcie realizacji swych zadań w 2009 r., miasta na prawach powiatu osiągnęły dochody 

w kwocie 50.327.507 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego. Jednostki te zrealizowały w 

tym okresie wydatki w wysokości 56.201.086 tys. zł, tj. na poziomie 94,0% planu. 

W rezultacie budŜety miast na prawach powiatu zamknęły się deficytem w wysokości 

5.873.579 tys. zł.  

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budŜetów miast na prawach powiatu w 2009 r. 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie 
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Dochody 49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 101,8 

Wydatki 51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 109,8 

Wynik - 1 728 571 - 9 351 622 - 5 873 579 - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

1. Dochody miast na prawach powiatu  

1.1. Struktura i dynamika dochodów 

W strukturze dochodów ogółem miast na prawach powiatu, dochody własne stanowiły 

66,0%, dotacje – 11,5%, a subwencja ogólna – 22,5%. 

STRUKTURA DOCHODÓW MIAST NA 
PRAWACH POWIATU W 2008 R.

9,9% 69,5%

20,6%

Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna

STRUKTURA DOCHODÓW MIAST NA 
PRAWACH POWIATU W 2009 R.

66,0%11,5%

22,5%

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 r., w stosunku do roku 2008, udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

zmniejszył się o 3,5 punktu procentowego, natomiast udział dotacji i subwencji ogólnej, 

zwiększył się odpowiednio o 1,6 i 1,9 punktu procentowego.  

Wykonanie i dynamika dochodów miast na prawach powiatu 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

 2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie

 
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM  
z tego: 

49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 101,8 

DOCHODY WŁASNE 34 368 500 33 236 821 33 262 151 100,1 96,8 

DOTACJE 4 873 834 5 887 521 5 762 970 97,9 118,2 

SUBWENCJE 10 201 484 11 298 337 11 302 386 100,0 110,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dochody własne miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 100,1% planu rocznego, 

dochody z tytułu dotacji w 97,9% planu, a z tytułu przekazanej z budŜetu państwa łącznej 

kwoty subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100,0% rocznych kwot zaplanowanych 

przez te jednostki.  

Dochody ogółem miast na prawach powiatu w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wzrosły 

o 1,8%. Dynamika dochodów własnych, dotacji i subwencji wynosiła odpowiednio 96,8%, 

118,2% i 110,8%. 

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia 

Dochody miast na prawach powiatu, według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie
 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem 
  z tego: 

49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 100,0 101,8 

1. Dochody własne 
 z tego: 

34 368 500 33 236 821 33 262 151 100,1 66,0 96,8 

podatek dochodowy od osób 
prawnych – cz. gminna 1 592 080 1 407 090 1 366 085 97,1 2,7 85,8 

podatek dochodowy od osób 
prawnych – cz. powiatowa 332 807 312 340 284 685 91,1 0,6 85,5 

podatek dochodowy od osób 
fizycznych – cz. gminna 10 875 722 10 506 542 10 489 002 99,8 20,8 96,4 

podatek dochodowy od osób 
fizycznych – cz. powiatowa 3 054 801 2 946 490 2 927 719 99,4 5,8 95,8 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie
 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

podatek rolny 24 251 22 324 23 184 103,9 0,0 95,6 
podatek od nieruchomości 5 429 449 5 594 228 5 701 673 101,9 11,3 105,0 

podatek leśny 1 594 1 525 1 657 108,6 0,0 104,0 

podatek od środków 
transportowych 

312 075 311 834 308 499 98,9 0,6 98,9 

podatek od osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą opłacaną w 
formie karty podatkowej 

49 559 47 634 45 786 96,1 0,1 92,4 

podatek od spadków i darowizn 201 578 173 544 181 729 104,7 0,4 90,2 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 1 371 384 958 024 991 569 103,5 2,0 72,3 

opłata skarbowa 346 144 327 620 290 156 88,6 0,6 83,8 

opłata eksploatacyjna 6 005 7 457 6 654 89,2 0,0 110,8 

opłata targowa 76 390 70 851 71 404 100,8 0,1 93,5 

dochody z majątku 2 987 947 3 185 761 2 939 744 92,3 5,8 98,4 

pozostałe dochody 7 706 713 7 363 557 7 632 605 103,7 15,2 99,0 

2. Dotacje ogółem 
z tego: 

4 873 834 5 887 521 5 762 970 97,9 11,5 118,2 

Dotacje celowe ogółem 
z tego: 

4 814 088 5 003 722 4 928 909 98,5 9,8 102,4 

- część gminna  
z tego na zadania: 

2 941 714 3 018 790 2 953 294 97,8 5,9 100,4 

z zakresu administracji 
rządowej 2 215 174 2 199 438 2 170 259 98,7 4,3 98,0 

własne 714 596 811 807 775 414 95,5 1,5 108,5 

realizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

11 944 7 544 7 620 101,0 0,0 63,8 

- część powiatowa  
z tego na zadania: 

1 540 424 1 625 198 1 610 154 99,1 3,2 104,5 

z zakresu administracji rząd. 1 031 871 1 182 569 1 179 512 99,7 2,3 114,3 

własne 465 644 426 096 423 759 99,5 0,8 91,0 

realizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

42 909 16 532 6 883 41,6 0,0 16,0 

- pozostałe  
z tego na zadania: 

331 950 359 734 365 461 101,6 0,7 110,1 

realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

227 028 228 978 237 624 103,8 0,5 104,7 

otrzymane z funduszy 
celowych 104 922 130 757 127 837 97,8 0,3 121,8 

Dotacje rozwojowe  59 746 883 798 834 061 94,4 1,7 * 

3. Subwencja ogólna  10 201 484  11 298 337 11 302 386 100,0 22,5 110,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody z majątku, istotne w strukturze 

dochodów własnych, zostały wykonane poniŜej kwot planowanych na 2009 r.  

WaŜnymi źródłami dochodów własnych w miastach na prawach powiatu są dochody z 

podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w 101,9% planu oraz pozostałe dochody 

wykonane w 103,7% planu. 

W strukturze pozostałych dochodów zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu 

w 2009 r. dominujący udział miały: wpływy z usług (34,0%), środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł (15,7%), 

wpływy z róŜnych dochodów (12,6%), wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 

wieczyste nieruchomości (9,1%), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (5,0%). 

W 2009 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych stanowiły 26,7% dochodów ogółem i w stosunku do 2008 r.,  wykonanie tych 

dochodów było mniejsze o 3,7%. 

W 2009 r. udział miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych wynosił w części gminnej 36,72%, w części powiatowej 10,25%.  

W 2009 r. na rachunki miast na prawach powiatu – zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów 

- przekazane zostały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w łącznej kwocie 13.416.719 tys. zł. Przekazane środki stanowiły 90,9% kwoty zaplanowanej 

przez Ministra Finansów w wysokości 14.759.811 tys. zł.  

1.2.1. Subwencja ogólna 

W 2009 r. z tytułu subwencji ogólnej na rachunki miast na prawach powiatu przekazane 

zostały środki w łącznej wysokości 11.022.082 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu.  

Na powyŜszą kwotę składały się środki z tytułu: 

– części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości   - 10.193.378 tys. zł, 

– części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości   -        89.680 tys. zł, 

– części równowaŜącej subwencji ogólnej w wysokości   -      739.024 tys. zł. 

Ponadto, miasta na prawach powiatu - na mocy ustawy z dnia 2 października 2003 r. 

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, mogą otrzymać 

część rekompensującą subwencji ogólnej, przeznaczoną na wyrównanie ubytku dochodów, 

wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków na 

terenie specjalnych stref ekonomicznych, o ile są uprawnione do uzyskania takiej 
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rekompensaty. W 2009 r.– według danych Ministerstwa Finansów – z tego tytułu na rachunki 

miast na prawach powiatu została przekazana kwota 6.963 tys. zł. 

NiezaleŜnie od powyŜszego, w 2009 r. na rachunki budŜetów miast na prawach powiatu 

została przekazana kwota: 

- 60.845 tys. zł - z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (49.480 tys. zł w części gminnej 

i 11.365 tys. zł w części powiatowej), 

- 148.195 tys. zł - na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, 

- 42.434 tys. zł - na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony 

i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, 

- 22.000 tys. zł - na utrzymanie rzecznej przeprawy promowej w Świnoujściu. 

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania o światowe 

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej, na finansowanie zadań 

oświatowych, prowadzonych przez miasta na prawach powiatu w 2009 roku, przekazana 

została kwota 10.144.798 tys. zł. 

Dodatkowo, zgodnie z “Kryteriami podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009”, Minister Finansów - na wniosek Ministra Edukacji Narodowej - 

rozdysponował dla poszczególnych miast na prawach powiatu środki w wysokości 

48.580 tys. zł (20,2% łącznej kwoty wymienionej rezerwy) na następujące tytuły:  

- korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy 

agregowaniu danych gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO), 

błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu i weryfikacji 

danych zgromadzonych w SIO oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 

2009 – w kwocie 6.579 tys. zł,  

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku 

budŜetowego 2009, polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów 

(wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki 

samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – w kwocie 198 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w kwocie 1.507 tys. zł, 
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- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w 

trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w kwocie 23.470 tys. zł, 

- dofinansowanie w zakresie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń 

do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie 

wykorzystywanych na cele dydaktyczne – w kwocie 5.903 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących w 

obiektach oświatowych – w kwocie 10.097 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących w 

obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych 

w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – w kwocie 826 tys. zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunki miast na prawach powiatu 

przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 

10.193.378 tys. zł. 

Z przeprowadzonej analizy danych ze sprawozdań w miastach na prawach powiatu wynika, 

Ŝe wydatki wykonane w 2009 r. na zadania bieŜące w działach Oświata i wychowanie oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza, w relacji do otrzymanych przez miasta na prawach 

powiatu dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieŜące stanowiły średnio 131,0%, 

przy czym poziom wydatków bieŜących na zadania oświatowe w stosunku do otrzymanych 

kwot w formie subwencji i dotacji na zadania bieŜące wynosił: 

−   90,0% - 100,0% -    1 miasto, 

− 100,0% - 110,0% -    7 miast, 

− 110,0% - 120,0% -  12 miast, 

− powyŜej  120,0% -  45 miast. 

Realizacja przez miasta na prawach powiatu wydatków bieŜących w dziale Oświata 

i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza w 2009 r. kształtowała się średnio na 

poziomie 98,7% ustalonego przez nie planu. Wydatki majątkowe kształtowały się na 

poziomie 90,0% planu. 

1.2.3 Dotacje  

Planowane przez miasta na prawach powiatu dotacje w wysokości 5.887.520 tys. zł, w 2009 

roku zostały zrealizowane w kwocie 5.762.970  tys. zł, co stanowiło 97,9% planu rocznego,  

z tego: 
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− dotacje z budŜetu państwa na zadania bieŜące (własne realizowane z dotacji rozwojowej, 

pozostałe własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowano w kwocie 

4.361.657 tys. zł, co stanowiło 98,1% planu, 

− dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 

1.035.852 tys. zł, co stanowiło 95,7% planu, 

− dotacje celowe na zadania bieŜące wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 215.667 tys. zł, co 

stanowiło 107,2% planu,  

− dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 21.957 tys. zł, co 

stanowiło 79% planu, 

− dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące zrealizowano w wysokości 28.218 tys. zł, 

co stanowiło 107,1% planu, 

− dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 

99.619 tys. zł, co stanowiło 95,4% planu. 

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, 93,7% (5.397.509 tys. zł) stanowiły dotacje 

z budŜetu państwa. W 2009 roku dotacje z budŜetu państwa były wyŜsze o 18,8 % niŜ 

wykonane w 2008 roku. 

Wykonanie dotacji za 2009 r. w porównaniu do wykonania za 2008 r. przedstawia poniŜsza 

tabela: 
Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. 

Ogółem  
w tym: 

bieŜące  
Ogółem 

w tym: 
    bieŜące 

4:2 5:3 
Wyszczególnienie 

tys. zł tys. zł %% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  dotacje  
z  tego: 

4 873 834 4 359 415 5 762 970 4 605 542 118,2 105,6 

- rozwojowe 59 746 58 535 834 061 185 369 * 316,7 

- na zadania z zakresu 
administracji rządowej 3 247 045 3 184 393 3 349 771 3 283 651 103,2 103,1 

- na zadania własne 1 180 240 910 170 1 199 174 882 875 101,6 97 

- na zadania realizowane 
na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

54 853 15 604 14 503  9 762 26,4 62,6 

- na zadania realizowane 
na podstawie 
porozumień między  
jedn. samorządu 
terytorialnego 

227 028 168 487 237 624 215 667 104,7 128 

- z funduszy celowych 104 922 22 226 127 837 28 218 121,8 127 

*) wskaźnik powyŜej 1 000% 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji zwiększyły się w 2009 r. w porównaniu do 

2008 r. o 18,2%. Szczególnie wysoki wzrost, bo prawie czternastokrotny nastąpił 

w dotacjach rozwojowych. Wzrost dotacji nastąpił równieŜ w dotacjach na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej (o 3,2%), na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( o 4,7%), dotacji z funduszy 

celowych (o 21,8%) oraz dotacji na zadania własne (o 1,6%).  

W 2009 r., w porównaniu do 2008 r. nastąpił spadek jedynie dotacji na zadania realizowane 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 73,6%, szczególnie w dziale 

Transport i łączność i dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

1.2.4. Dotacje rozwojowe 

Zaplanowane na 2009 r. dla miast na prawach powiatu dotacje rozwojowe w wysokości 

883.798 tys. zł, zrealizowane zostały w wysokości 834.061 tys. zł, tj. w 94,4 %, z czego 

dotacje na zadania bieŜące zrealizowane zostały w wysokości 185.369 tys. zł, a na zadania 

inwestycyjne 648.692 tys. zł. 

Dotacje na zadania bieŜące stanowiły 22,2%, a na zadania inwestycyjne 77,8% 

przekazanych dotacji rozwojowych. 

Wysokość dotacji rozwojowych budŜetu państwa na zadania własne, według działów 

przedstawia poniŜsza tabela: 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 Plan 2009 
Wykonanie 

2009 
8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem    
z tego: 

59 746 883 798 834 061 94,4 * 222815 185 369 83,2 

Przetwórstwo 
przemysłowe 219 6 050 5 138 84,9 * 6 027 5 115 84,9 

Transport i łączność 0 333 665 370 107 110,9 - 386 367 95,1 

Turystyka - 107 296 100 672 93,8 - 1 070 193 18 

Działalność usługowa 77 36 958 35 530 96,1 * 1 417 1 230 86,8 

Informatyka - 820 133 16,2 - 106 18 17 

Administracja 
publiczna 65 10 376 3 291 31,7 * 6 004 2 819 47 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

- 3 404 5 0,1 - 5 5 100 

Oświata i 
wychowanie 5 731 95 059 71 998 75,7 * 52 792 37 402 70,8 

Ochrona zdrowia 77 2 355 1 881 79,9 * 932 458 49,1 

Pomoc społeczna 22 706 58 589 52 372 89,4 230,6 58 233 52 271 89,8 
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 Plan 2009 
Wykonanie 

2009 
8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

29 738 91 770 82 163 89,5 276,3 89 003 80 119 90 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1 133 5 496 5 677 103,3 501,1 4 889 4 071 83,3 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

0 12 908 5 759 44,6 - 523 361 69 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

- 97 312 77 552 79,7 - 1 428 940 65,8 

Kultura fizyczna i 
sport - 21 740 21 783 100,2 - 0 0 - 

*) wskaźnik powyŜej 1000% 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008r. i 2009r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. najwięcej tych środków przekazano w działach: Transport i łączność –  

370.107 tys.zł (110,9 % planu), Turystyka – 100.672 tys. zł (93,8 % planu), Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej – 82.163 tys. zł ( 89,5% planu), Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego – 77.552 tys. zł (79,7% planu), Oświata i wychowanie –  

71.998 tys. zł (75,7% planu). 

W ogólnej kwocie środków 77,8 % przekazano na zadania inwestycyjne (648.692 tys. zł),  

a na zadania bieŜące 22,2% (185.369 tys. zł). 

1.2.5. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu 

administracji rz ądowej 

Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 

według działów oraz w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2009 r., przedstawia 

poniŜsze zestawienie. 

Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008 r. 

Plan  
(po zmianach)  

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 
Plan  

(po zmianach)  
2009 r. 

Wykonanie 
2009 

8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem    
z tego: 

3 247 045 3 382 008 3 349 771 99 103,2 3 314 975 3 283 651 99 

Zadania gminne 2 215 174  2 199 439 2 170 259 98,7 98 2 197 784 2 169 295 98,7 

Rolnictwo i 
łowiectwo 1 560 1 890 1 858 98,3 119,1 1 890 1 858 98,3 

Gospodarka 
mieszkaniowa 531 344 338 98,2 63,6 344 338 98,2 
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008 r. 

Plan  
(po zmianach)  

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 
Plan  

(po zmianach)  
2009 r. 

Wykonanie 
2009 

8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Administracja 
publiczna 64 392 66 776 66 772 100 103,7 66 770 66 766 100 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa 

1 932 17 454 17 195 98,5 890 17 454 17 195 98,5 

Obrona narodowa 11 15 15 100 136,4 15 15 100 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

170 194 189 97,4 111,2 194 189 97,4 

Oświata i 
wychowanie 390 394 381 96,7 97,7 394 381 96,7 

Ochrona zdrowia 1 183 1 597 1 543 96,6 130,4 1 597 1 543 96,6 

Pomoc społeczna 2 144 550 2 110 299 2 081 501 98,6 97,1 2 108 650 2 080 543 98,7 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

97 92 92 100 94,8 92 92 100 

Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

239 244 235 96,3 98,3 244 235 96,3 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

45 33 33 100 73,3 33 33 100 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

69 107 107 100 155,1 107 107 100 

Kultura fizyczna i 
sport 5 - - - - - - - 

Zadania 
powiatowe 

1 031 871 1 182 569 1 179 512 99,7 114,3 1 117 191 1 114 356 99,7 

Rolnictwo i 
łowiectwo 161 101 60 59,4 37,3 101 60 59,4 

Leśnictwo 11 1 1 100 9,1 1 1 100 

Gospodarka 
mieszkaniowa 55 261 53 753 52 673 98 95,3 53 218 52 140 98 

Działalność 
usługowa 45 502 46 396 46 110 99,4 101,3 46 302 46 016 99,4 

Administracja 
publiczna 34 784 36 308 36 177 99.6 104 36 308 36 177 99,6 

Obrona narodowa 44 56 44 78,6 100 56 44 78,6 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

729 629 804 098 803 667 99,9 110,1 739 559 739 348 100 

RóŜne rozliczenia 1 352 7 512 7 512 100 555,6 7 512 7 512 100 

Oświata i 
wychowanie 1 137 136 100 * 137 136 100 

Ochrona zdrowia 118 130 179 492 179 184 99,8 151,7 179 492 179 184 99,8 

Pomoc społeczna 25 897 31 932 31 382 98,3 121,2 31 722 31 172 98,3 
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008 r. 

Plan  
(po zmianach)  

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 
Plan  

(po zmianach)  
2009 r. 

Wykonanie 
2009 

8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

21 072 22 760 22 543 99 107 22 760 22 543 99 

Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

7 9 9 100 128,6 9 9 100 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

12 6 6 100 50 6 6 100 

Kultura fizyczna i 
sport 8 8 8 100 100 8 8 100 

*) wskaźnik powyŜej 1000% 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008r. i 2009r. (Min. Fin.) 

Z powyŜszego zestawienia wynika, iŜ w 2009 r. uzyskane dochody z tytułu dotacji na zadania 

z zakresu administracji rządowej wynosiły 99 % planu rocznego, przy czym: 

− dotacje na zadania bieŜące przekazano w 99 % planu rocznego, 

− dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w 98,6 % planu rocznego. 

W dotacjach na realizację zadań gminnych, najwięcej środków przeznaczono na zadania z 

zakresu Pomocy społecznej (95,9%). W 2009 r. dotacje te przekazano w kwocie 

2.081.501 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu rocznego. 

Dotacje te przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego. 

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, do zadań gminnych naleŜało szereg 

spraw o charakterze administracyjnym z zakresu działalności urzędów wojewódzkich. 

Przekazana w okresie sprawozdawczym dotacja na te zadania wyniosła 66.772 tys. zł, co 

stanowiło 100,0% planu rocznego. 

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty 

zrealizowano w kwocie 1.179.512 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu rocznego, przy czym na 

zadania bieŜące dotacje wyniosły 1.114.356 tys. zł, tj. 99,7% planowanej kwoty dotacji 

przeznaczonych na te zadania, a na zadania inwestycyjne 65.156 tys. zł (99,7% planu). 

W dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej dla powiatów, najwięcej stanowiły 

dotacje w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa (68,1%), które 

przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 803.667 tys. zł, co stanowiło 99,9% 

rocznego planu. Były one przeznaczone na utrzymanie komend powiatowych Państwowej 

StraŜy PoŜarnej.  
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Następną pozycję stanowiły dotacje w dziale Ochrona zdrowia (15,2%), które przekazano  

w kwocie 179.184 tys. zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

Udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieŜące z zakresu administracji rządowej, 

w poszczególnych działach gospodarki narodowej, w kwocie ogółem dotacji na zadania 

inwestycyjne i bieŜące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez miasta na 

prawach powiatu w 2009 r., w podziale na zadania gminne i powiatowe przedstawia poniŜsza 

tabela: 
Struktura Udział 

z tego:  z tego: 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Wyszczególnienie 

%% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Zadania gminne 100,0  100,0 100,0 100,0 99,9 0,1 

Rolnictwo i łowiectwo 0,1 0,1 - 100,0 100,0 - 

Administracja publiczna 3,1 3,1 0,6 100,0 99,9 0,1 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

0,8 0,8 - 100,0 100,0 - 

Oświata i wychowanie 0 0 - 100,0 100,0 - 

Ochrona zdrowia 0,1 0,1 - 100,0 100,0 - 

Pomoc społeczna 95,9 95,9 99,4 100,0 100,0 0 

Pozostałe działy 0 0 - 100,0 0 - 

Zadania powiatowe 100,0  100,0 100,0 100,0 94,5 5,5 

Gospodarka mieszkaniowa 4,5 4,7 0,8 100,0 99,0 1,0 

Działalność usługowa 3,9 4,1 0,2 100,0 99,8 0,2 

Administracja publiczna 3,1 3,2 - 100,0 100 - 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 68,1 66,3 98,7 100,0 92,0 8,00 

RóŜne rozliczenia 0,6 0,7 - 100,0 100,0 - 

Ochrona zdrowia 15,2 16,1 - 100,0 100,0 - 

Pomoc społeczna 2,7 2,8 0,3 100,0 99,3 0,7 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 1,9 2,0 - 100,0 100,0 - 

Pozostałe działy 0 0,1 - 100,0 - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 

 

1.2.6. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań własnych 

Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań własnych miast na 

prawach powiatu w 2009 r., według działów oraz w podziale na zadania gminy i powiatu, 

przedstawia poniŜsze zestawienie. 
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008 r. 

Plan  
(po zmianach) 

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)

Wykonanie  8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% % tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 7 

Ogółem 
  z tego: 

1 180 240 1 237 903 1 199 174 96,9 101,6 897 658 882 875 98,4 

Zadania gminne 714 596  811 807 775 415 95,5 108,5 659 111 645 006 97,9 

Przetwórstwo 
przemysłowe 220 - - - - - - - 

Transport i łączność 21 203 30 272 29 969 99 141,3 0 0 - 

Turystyka 230 - - - - - - - 

Gospodarka 
mieszkaniowa 1 961 3 225 2 957 91,7 150,8 1 864 1 685 90,4 

Działalność 
usługowa 8 8 2 25 25 8 2 25 

Informatyka 703 2 366 2 366 100 336,6 - - - 

Administracja 
publiczna 409 1 1 100 0,2 1 1 100 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

- 12 12 100 - 12 12 100 

RóŜne rozliczenia 2 894 3 442 3 442 100 118,9 3 441 3 441 100 

Oświata i 
wychowanie 53 167 9 369 9 210 98,3 17,3 8 326 8 199 98,5 

Ochrona zdrowia 104 2 712 2 712 100 * 2 712 2 712 100 

Pomoc społeczna 468 277 568 802 567 125 99,7 121,1 568 802 567 125 99,7 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

- 7 7 100 - 7 7 100 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 79 691 73 914 61 802 83,6 77,6 73 914 61 802 83,6 

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona środowiska 

9 217 165 165 100 * - - - 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

7 838 7 125 670 9,4 8,5 20 20 100,0 

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz 
naturalne obszary i 
obiekty chronionej 
przyrody 

- 4 0 - - 4 0 - 

Kultura fizyczna i 
sport 68 674 110 383 94 975 86,0 138,3 0 0 - 

Zadania 
powiatowe 

465 644 426 096 423 759 99,5 91 238 547 237 869 99,7 

Transport i łączność 66 667 160 583 159 118 99,1 238,7 4 601 4 601 100 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

16 - - - - - -  
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Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008 r. 

Plan  
(po zmianach) 

2009 r. 

Wykonanie 
2009 r. 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)

Wykonanie  8:7 Wyszczególnienie 

tys. zł %% % tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 7 

Oświata i 
wychowanie 11 034 6 818 6 678 97,9 60,5 6 598 6 474 98,1 

Ochrona zdrowia 68 083 33 562 33 562 100,0 49,3 8 284 8 284 100,0 

Pomoc społeczna 309 431 225 030 224 298 99,7 72,5 218 966 218 412 99,7 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 9 919 103 103 100,0 * 98 98 100,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

161 - - - - - - - 

Kultura fizyczna i 
sport 333 - - - - - - - 

*) wskaźnik powyŜej 1000% 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008r i 2009 r. (Min. Fin.) 

 

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w 2009 r. dotacje celowe z budŜetu państwa  

na zadania własne wyniosły 1.199.174 tys. zł, co stanowiło 96,9 % planu rocznego. 

Z kwoty tej 882.875 tys. zł tj. 73,6% stanowiły dotacje na zadania bieŜące, a dotacje  

na zadania inwestycyjne – 316.299 tys. zł (26,4%). 

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasta dotacji pod względem podziału  

na zadania gminne i powiatowe, 64,7% dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 35,3% zadań 

powiatowych. 

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu dotacje na bieŜące zadania własne w kwocie 

882.875 tys. zł, przeznaczone były przede wszystkim na Pomoc społeczną – 785.537 tys. zł 

(89% kwoty dotacji na bieŜące zadania własne). Dotacje te w zadaniach gmin stanowiły 

87,9% łącznej kwoty tych dotacji, natomiast w zadaniach powiatów 91,8%. 

Dotacje na zadania gminne przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę zasiłków  

z pomocy społecznej, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, a takŜe na prowadzenie 

działalności ośrodków pomocy społecznej. 

Dotacje w dziale Pomoc społeczna na zadania powiatowe przeznaczone były głównie  

na utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej. 

Dotacje na własne zadania inwestycyjne przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 

316.299 tys. zł, co stanowiło 93% planu rocznego, z tego: 

–   na zadania gminne 130.409 tys. zł, co stanowiło 85,4% planu rocznego - najpowaŜniejszą  

pozycję stanowiły środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w dziale Kultura 

fizyczna i sport (72,8%) na inwestycje związane z budową obiektów sportowych 

w ramach programu „Orlik”, a takŜe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 
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i sportu wśród młodzieŜy, oraz w dziale Transport i łączność (23%) na dofinansowanie 

zadań własnych gmin w zakresie przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych 

w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2010”,  

–  na zadania powiatowe 185.890 tys. zł, co stanowiło 99,1% planu rocznego. W ogólnej 

kwocie dotacji do własnych zadań inwestycyjnych powiatu 83,1% stanowiły dotacje 

w dziale Transport i łączność, dotacje w dziale Ochrona zdrowia stanowiły 13,6%, 

a dotacje w dziale Pomoc społeczna - 3,2%. Były to głównie dotacje przeznaczone na 

inwestycje, dotyczące budowy dróg oraz budowy szpitali, a takŜe związane z osiąganiem 

wymaganych standardów w domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Strukturę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu 

oraz udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieŜące przedstawia poniŜsze 

zestawienie. 
Struktura Udział 

z tego:  z tego: 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 

Zadania gminne 100,0  100,0 100,0 100,0 83,2 16,8 

Transport i łączność 3,9 - 23,0 100,0 - 100,0 

Gospodarka 
mieszkaniowa 0,4 0,3 1,0 100,0 57,0 43,0 

Informatyka 0,3 - 1,8 100,0 - 100,0 

RóŜne rozliczenia 0,4 0,5 - 100,0 100,0 - 

Oświata i wychowanie 1,2 1,3 0,8 100,0 89,0 11,0 

Ochrona zdrowia 0,3 0,4 - 100,0 100,0 - 

Pomoc społeczna 73,1 87,9 - 100,0 100,0 - 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 8,0 9,6 - 100,0 100,0 - 

Gospodarka komunalna 0 0 0,1 100,0 - 100,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 0,1 0 0,5 100,0 3,0 97,0 

Kultura fizyczna i sport 12,2 - 72,8 100,0 - 100,0 

Pozostałe działy 0,1 0 0 - - - 

Zadania powiatowe 100,0  100,0 100,0 100,0 56,1 43,9 

Transport i łączność 37,5 1,9 83,1 100,0 2,9 97,1 

Oświata i wychowanie 1,6 2,7 0,1 100,0 96,9 3,1 

Ochrona zdrowia 7,9 3,5 13,6 100,0 24,7 75,3 

Pomoc społeczna 52,9 91,8 3,2 100,0 97,4 2,6 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 0 0 0 100,0 95,1 4,9 

Pozostałe działy 0,1 0,1 - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 
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1.2.7. Pozostałe dotacje celowe 

Dochodami miast na prawach powiatu są równieŜ dotacje z budŜetu państwa na zadania 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe na 

zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych. W 2009 r. udział tych dotacji  

w dochodach zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu wynosił 0,8%. 

Ogólna kwota otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji, o których wyŜej mowa, 

wyniosła 379.964 tys. zł, co stanowiło 99% planu (383.811 tys. zł), z tego: 

– na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

została przekazana dotacja w wysokości 14.503 tys. zł, co stanowiło 60,2% ich planu 

rocznego. Porozumienia te dotyczyły głównie zadań z zakresu Kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (24,8% dotacji), z zakresu Pomocy społecznej (23,5%), oraz  

z zakresu Działalności usługowej – utrzymanie cmentarzy (14,5%),  

– na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego została przekazana dotacja w wysokości 237.624 tys. zł, co stanowiło 

103,8% planu tych dotacji. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego 

porozumienia dotyczyły głównie realizacji zadań z zakresu działów: Transportu i łączności 

(34,6% tych dotacji), Pomocy społecznej (22,8%), Oświata i wychowanie (9,4%), 

Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (6,3%), Edukacyjnej opieki wychowawczej 

(3,8%), oraz Ochrony zdrowia (3,6%), 

– z funduszy celowych została przekazana dotacja w wysokości 127.837 tys. zł, tj. 97,8% 

planu. W kwocie tej dotacji, największy udział miały dotacje w dziale Kultura fizyczna i sport 

(54,5%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%), Oświata i wychowanie 

(10,5%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (4,8%), Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa (4,5%), Edukacyjna opieka wychowawcza (3,2%), 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (2,3% dotacji). 

1.3. Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwo lnień 
oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na pods tawie ustawy - 
Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawc zy 

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy miast na prawach 

powiatu, gdyŜ - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - mają decydujący wpływ 

na wysokość obowiązujących w danym mieście stawek podatkowych oraz na wielkość 
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udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz umorzeń, rozłoŜeń na raty 

i odroczeń terminu płatności.  

W wyniku obniŜenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień 

ustawowych) oraz w wyniku podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłoŜeniu na raty i odroczeniu 

terminu płatności, w 2009 r. do budŜetów miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 

680.838 tys. zł, co stanowiło  1,4% dochodów ogółem (wzrost o 0,2 punktu procentowego w 

porównaniu do roku 2008. Natomiast w odniesieniu do wykonanych dochodów własnych 

stanowiło 2,0% (wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do roku 2008). 

Skutki udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2009 r. obniŜeń górnych stawek 

podatków, ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Plan  
(po zmianach)  Wykonanie  

Obni Ŝenie 
górnych 
stawek 

podatków 

Ulgi i 
zwolnienia   

(bez ulg i 
zwolnie ń 

ustawowych) 

Umorzenia, 
rozło Ŝenia 

na raty, 
odroczenia  

Wskaźnik  

(4+5+6):(3) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

DOCHODY OGÓŁEM 50 422 679 50 327 507 411 857 118 278 150 703 1,4 

DOCHODY WŁASNE 
  w tym:  

33 236 821 33 262 151 411 857 118 278 150 703 2,0 

podatek rolny 22 324 23 184 667 100 280 4,5 

podatek od nieruchomości 5 594 228 5 701 673 291 443 116 839 99 806 8,9 

podatek leśny 1 525 1 657 0 25 1 1,6 

podatek od środków 
transportowych 311 834 308 499 118 042 30 5 513 40,1 

podatek od dział. gosp. osób 
fizycznych opłacany w formie 
karty podatkowej 

47 634 45 786 0 0 440 1,0 

podatek od spadków i 
darowizn 173 544 181 729 0 0 15 133 8,3 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 958 024 991 569 0 0 276 0,0 

wpływy z opłaty skarbowej 327 620 290 156 0 0 62 0,0 

wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej 7 457 6 654 0 0 0 0,0 

wpływy z opłaty targowej 70 851 71 404 0 5 312 0,4 

dochody z majątku 3 185 761 2 939 744 0 213 0 0,0 

pozostałe dochody 7 363 557 7 632 605 1 705 1 067 28 881 0,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 
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Z łącznej kwoty udzielonych w 2009 r. przez miasta na prawach powiatu obniŜeń górnych 

stawek podatków, ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) i ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych skutki:  

- obniŜenia górnych stawek podatków stanowiły 60,5%, 

- ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły 17,4%,  

- umorzeń, rozłoŜenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowiły 22,1%.  

 

STRUKTURA ULG W MIASTACH NA 
PRAWACH POWIATU W 2008 R. 

63,5%

20,4% 16,1%

ObniŜenie górnych stawek podatków Ulgi i zwolnienia

STRUKTURA ULG W MIASTACH NA 
PRAWACH POWIATU W 2009 R. 

60,5%

22,1% 17,4%

Umorzenia, rozłoŜenia na raty, odroczenia
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. największy udział w łącznej kwocie wynikającej z obniŜenia górnych stawek 

podatków, ulg i zwolnień, umorzeń, rozłoŜeń na raty, odroczeń dotyczył podatku od 

nieruchomości – 74,6% i podatku od środków transportowych – 18,2%.  

Łączna kwota udzielonych w 2009 r. obniŜeń górnych stawek podatków, ulg i zwolnień (bez 

ulg i zwolnień ustawowych) i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w stosunku do 

dochodów wykonanych z danego tytułu stanowiła dla: podatku od środków transportowych – 

40,1%, podatku od nieruchomości – 8,9%, podatku od spadków i darowizn – 8,3%, podatku 

rolnego – 4,5% i podatku leśnego – 1,6%.  

Przy obliczaniu dochodów podatkowych, stanowiących podstawę do ustalania dla miast na 

prawach powiatu subwencji wyrównawczej, uwzględniane były skutki - udzielonych przez 

właściwe organy miast - ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), umorzeń, rozłoŜeń 

na raty i odroczeń terminu płatności oraz obniŜenia górnych stawek podatków. 

W przeciwnym, bowiem razie budŜet państwa refundowałby miastu skutki decyzji jej 

organów. 
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1.4. Dochody według działów 

Dochody miast na prawach powiatu w roku 2009, według waŜniejszych działów przedstawia 

poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) 
Wyszczególnienie

 
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem   
w tym: 

49 443 818 50 422 679 50 327 507 99,8 100,0 101,8 

Transport i łączność 2 789 406 3 082 723 3 095 731 100,4 6,2 111,0 

Gospodarka mieszkaniowa 4 319 716 4 518 929 4 367 363 96,6 8,7 101,1 

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

24 739 046 23 564 356 23 609 719 100,2 46,9 95,4 

RóŜne rozliczenia 10 730 085 11 627 945 11 706 026 100,7 23,3 109,1 

Pomoc społeczna 3 273 688 3 310 093 3 299 293 99,7 6,6 100,8 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2009 roku przez miasta na prawach powiatu, 

najwyŜszy udział miały następujące działy: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (46,9%), RóŜne rozliczenia 

(23,3%), Gospodarka mieszkaniowa (8,7%), Pomoc społeczna (6,6%), Transport i łączność 

(6,2%). Dochody zrealizowałe w tych działach stanowiły 91,7% łącznej kwoty zrealizowanych 

przez miasta na prawach powiatu dochodów.  

W 2009 r. dochody zrealizowane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej były mniejsze, w stosunku do 

2008 r., o 4,6%. W tym dziale 56,8% dochodów stanowił podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz 24,1% podatek od nieruchomości.  

Dochody zrealizowane w dziale RóŜne rozliczenia w 2009 r. wzrosły, w stosunku do 2008 r., 

o 9,1%. W tym dziale 96,6% dochodów stanowiła subwencja ogólna z budŜetu państwa.  

W 2009 r. dochody zrealizowane w dziale Gospodarka mieszkaniowa wzrosły, w stosunku 

do 2008 r., o 1,1%. W dziale tym:  

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiły 30,3%, 

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze stanowiły 28,7%,  

- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiły 

15,8%. 
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Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów 

klasyfikacji budŜetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania. 

1.5. Dochody w przeliczeniu na mieszka ńca 

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych 

źródeł dochodów, przedstawia poniŜsze zestawienie: 
Dochody wykonane miast na prawach powiatu 

w przeliczeniu na 1 mieszka ńca (w zł) Wyszczególnienie 

2008 2009 

OGÓŁEM  
  z tego: 

3 887,10 3 965,29 

DOCHODY WŁASNE 2 701,90 2 620,71 

DOTACJE  383,20 454,06 

SUBWENCJA OGÓLNA 802,00 890,51 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.)  
 Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 

Dochody miast na prawach powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły 

w stosunku do roku 2008 o 2,0%, przy czym subwencje wzrosły o 11,0% i dotacje wzrosły 

o 18,5%, natomiast dochody własne zmalały o 3,0%. 

Zrealizowane dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w mieście na prawach 

powiatu o najwyŜszym wskaźniku (6.168,0 zł) były wyŜsze o 55,5% niŜ średnia dla 

wszystkich miast na prawach powiatu i o 154,6% wyŜsze niŜ w mieście o najniŜszym 

wskaźniku (2.422,6 zł). 

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw 

ujęte zostały w tablicach  załączonych do sprawozdania. 

2. Wydatki miast na prawach powiatu 

2.1. Struktura i dynamika wydatków 

W strukturze wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowiły w 2009 r. 23,0%, a wydatki 

bieŜące - 77,0%. Wydatki majątkowe niemal w całości (93,6%) dotyczyły realizacji zadań 

inwestycyjnych.  
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STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM MIAST 
NA PRAWACH POWIATU W 2008 R.

22,7%

77,3%

Wydatki majątkowe 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM MIAST 
NA PRAWACH POWIATU W 2009 R.

77,0%

23,0%

Wydatki bieŜące
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem miast na prawach powiatu 

był wyŜszy o 0,3 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego.  

STRUKTURA WYDATKÓW BIE śĄCYCH MIAST 
NA PRAWACH POWIATU W 2008 R.

45,7%

41,0%

11,8%

0,0%
1,5%

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje

Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki

STRUKTURA WYDATKÓW BIE śĄCYCH MIAST 
NA PRAWACH POWIATU W 2009 R.

38,3%

1,5%
0,0%

8,3%
11,7%

40,2%

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji

Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
*) Od 2009 r. w kategorii wydatków bieŜących wyodrębniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
 które w poprzednich latach zaliczane były do pozostałych wydatków 

W 2009 roku dominujące w wydatkach bieŜących były wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń (40,2%) oraz pozostałe wydatki (38,3%). 

Zrealizowane wydatki w podziale na część majątkową i bieŜącą miast na prawach powiatu 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan  
(po zmianach ) 

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik 
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Wydatki ogółem  51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 109,8 

Wydatki majątkowe 11 634 399 14 813 838 12 913 591 87,2 111,0 

Wydatki bieŜące  39 537 990 44 960 463 43 287 495 96,3 109,5 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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Łączne wydatki miast na prawach powiatu w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 

56.201.086 tys. zł. Kwota ta stanowiła 94,0% łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na ten 

rok i była wyŜsza o 9,8% od wydatków zrealizowanych w 2008 r.  

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków 

Wydatki miast na prawach powiatu w 2009 r. według głównych kierunków ich 

rozdysponowania, przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie
 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem  
z tego: 

51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 100,0 109,8 

Wydatki maj ątkowe 11 634 399  14 813 838 12 913 591 87,2 23,0 111,0 

w tym: inwestycyjne 11 135 153 13 935 811 12 081 370 86,7 21,5 108,5 

Wydatki bie Ŝące  
z tego: 

39 537 990 44 960 463 43 287 495 96,3 77,0 109,5 

wynagrodzenia  13 806 292 15 161 183 14 979 342 98,8 26,7 108,5 

  w tym:wynagrodzenia  
            osobowe 12 688 350 13 855 976 13 705 066 98,9 24,4 108,0 

pochodne od wynagrodzeń 2 392 975 2 487407 2 415 628 97,1 4,3 100,9 

dotacje  4 652 457 5 172 842 5 082 640 98,3 9,0 109,2 

wydatki na obsługę długu  599 733 820 332 632 296 77,1 1,1 105,4 

wydatki z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji 12 689 172 707 13 948 8,1 0,0 109,9 

świadczenia na rzecz 
osóbfizycznych *) 3 706 960 3 602 917 97,2 6,4 - 

pozostałe wydatki 18 073 844 17 439 032 16 560 725 95,0 29,5 114,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
*) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

Wydatki majątkowe zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w tym okresie wynosiły 

12.913.591 tys. zł i stanowiły 23,0% wydatków ogółem.  

Realizacja wydatków majątkowych w 2009 r., w stosunku do 2008 r., była wyŜsza o 11,0%. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w 87,2% kwoty zaplanowanej na 2009 r., przy czym 

wydatki inwestycyjne stanowiły 93,6% wydatków majątkowych oraz 21,5% wydatków 

ogółem.  

Wydatki na zadania bieŜące poniesione przez miasta na prawach powiatu wynosiły 

43.287.495 tys. zł i stanowiły 77,0% ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez te 

jednostki. 

Wydatki bieŜące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2009 r. zostały zrealizowane w 

96,3%. W porównaniu z 2008 r., były one wyŜsze o 9,5%. 
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W 2009 r. miasta na prawach powiatu poniosły wydatki na obsługę długu o 5,4% wyŜsze niŜ 

wykonane w 2008 r. Wydatki te stanowiły 1,1% wydatków ogółem oraz 1,5% wydatków 

bieŜących.  

2.3. Wydatki według działów 

Wydatki miast na prawach powiatu w 2009 r. według waŜniejszych działów zawiera poniŜsza 

tabela:  

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie
 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem     
   w tym: 

51 172 389 59 774 301 56 201 086 94,0 100,0 109,8 

Transport i łączność 9 927 927 11 476 879 10 584 858 92,2 18,8 106,6 

Gospodarka mieszkaniowa 3 222 411 3 674 201 3 391 041 92,3 6,0 105,2 

Administracja publiczna 3 742 654 4 176 645 3 868 125 92,6 6,9 103,4 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 1 333 773 1 472 408 1 435 643 97,5 2,6 107,6 

RóŜne rozliczenia 1 248 046 1 862 244 1 621 387 87,1 2,9 129,9 

Oświata i wychowanie 14 518 259 15 856 123 15 577 869 98,2 27,7 107,3 

Pomoc społeczna 5 789 751 6 171 779 6 030 131 97,7 10,7 104,2 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1 388 243 1 523 119 1 478 238 97,1 2,6 106,5 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 3 110 853 4 180 611 3 840 305 91,9 6,8 123,4 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 2 000 652 2 510 131 2 285 063 91,0 4,1 114,2 

Kultura fizyczna i sport 1 945 461 3 122 574 2 908 626 93,1 5,2 149,5 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu przewaŜają wydatki 

w następujących działach: Oświata i wychowanie – 27,7%, Transport i łączność – 18,8%, 

Pomoc społeczna – 10,7%, Administracja publiczna – 6,9%. Wydatki miast na prawach 

powiatu w tych działach stanowiły 64,1% wydatków ogółem. 

Wydatki wykonane w działach, stanowiących waŜniejsze pozycje w ich strukturze, zostały 

zrealizowane poniŜej kwot planowanych na 2009 r., mimo Ŝe wydatki wykonane w tych 

działach były wyŜsze niŜ wykonane w 2008 r. 

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie, zrealizowane w 98,2% planu, wzrosły w stosunku 

do 2008 r., o 7,3% i w większości przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe dla 

nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w administracji i obsłudze szkół i placówek 

oświatowych i wychowawczych. 
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W 2009 r. w dziale Transport i łączność w 92,0% zrealizowano plan wydatków, wykonano 

wydatki, w stosunku do 2008 r., wyŜsze o 6,6%. W tym dziale 78,8% wydatków stanowiły 

łącznie wydatki na inwestycje oraz zakup usług pozostałych.  

Wydatki zrealizowane w dziale Pomoc społeczna w 2009 r. wzrosły, w stosunku do 2008 r., 

o 4,2%. W tym dziale 54,1% wydatków dotyczyło świadczeń społecznych na rzecz osób 

fizycznych.  

Miasta na prawach powiatu od 2004 r. dokonują wpłat, przeznaczonych na część 

równowaŜącą subwencji ogólnej, zarówno w części gminnej jak i powiatowej. 

W 2009 r. obowiązkiem dokonywania wpłat do budŜetu państwa były objęte 44 miasta na 

prawach powiatu. Jednostki te dokonały wpłat w kwocie 1.481.851 tys. zł, tj. 100% kwoty 

zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 2009 r. Wydatki te stanowiły 91,4% działu RóŜne 

rozliczenia. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem miast na prawach powiatu według działów 

klasyfikacji budŜetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania. 

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia według działów 

Zrealizowane w 2009 r. przez miasta na prawach powiatu wydatki na wynagrodzenia 

w waŜniejszych działach prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem     w tym: 13 806 292 15 161 183 14 979 342 98,8 100,0 108,5 

Transport i łączność 160 692  200 388 195 725 97,7 1,3 121,8 

Gospodarka mieszkaniowa 195 476 234 490 231 353 98,7 1,5 118,4 

Działalność usługowa 116 697 131 109 127 232 97,0 0,8 109,0 

Administracja publiczna 1 968 627 2 179 078 2 088 951 95,9 13,9 106,1 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 818 364 914 222 911 560 99,7 6,1 111,4 

Oświata i wychowanie 8 029 085 8 693 999 8 650 602 99,5 57,8 107,7 

Pomoc społeczna 1 160 307 1 265 279 1 254 902 99,2 8,4 108,2 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 242 273 298 268  292 400 98,0 2,0 120,7 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 733 376 809 253 804 900 99,5 5,4 109,8 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 139 417 155 315 150 319 96,8 1,0 107,8 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 9 422 10 346 9 679 93,6 0,1 102,7 

Kultura fizyczna i sport 111 467 127 910 125 893 98,4 0,8 112,9 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
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W strukturze działowej wydatków na wynagrodzenia miast na prawach powiatu przewaŜają 

wydatki w działach: Oświata i wychowanie (57,8%), Administracja publiczna (13,9%), Pomoc 

społeczna (8,4%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa (6,1%) oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza (5,4%). Łącznie w tych działach miasta na prawach 

powiatu zrealizowały 91,6% wszystkich wydatków na wynagrodzenia. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia miast na prawach powiatu 

według działów klasyfikacji budŜetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do 

sprawozdania. 

2.3.2. Wydatki maj ątkowe według działów 

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych w waŜniejszych działach prezentuje poniŜsze 

zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
po zmianach  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura 
Dynamika 
wykonania 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem w tym: 11 634 399 14 813 838 12 913 591 87,2 100,0 111,0 

Transport i łączność 4 300 082 4 894 331 4 158 126 85,0 32,2 96,7 

Gospodarka mieszkaniowa 1 111 550 1 167 404  998 071 85,5 7,7 89,8 

Administracja publiczna 373 000  333 626  284 235 85,2 2,2 76,2 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 183 998  226 063  199 055 88,1 1,5 108,2 

Oświata i wychowanie 977 025 1 105 909 1 005 339 90,9 7,8 102,9 

Ochrona zdrowia 440 085  433 711  414 355 95,5 3,2 94,2 

Pomoc społeczna 181 314  224 925  205 882 91,5 1,6 113,5 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 1 743 856 2 564 202 2 311 222 90,1 17,9 132,5 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 515 847  927 786  718 741 77,5 5,6 139,3 

Kultura fizyczna i sport 1 321 093 2 345 753 2 150 488 91,7 16,7 162,8 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

PrzewaŜająca część środków budŜetowych przeznaczonych przez miasta na prawach 

powiatu na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (32,2%), Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska (17,9%), Kultura fizyczna i sport (16,7%), Oświata 

i wychowanie (7,8%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (7,7%). Łącznie, wydatki majątkowe 

w tych działach stanowiły 82,3% wszystkich wydatków majątkowych tych jednostek.  

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych miast na prawach powiatu według 

działów klasyfikacji budŜetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania. 
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2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszka ńca 

Wydatki ogółem zrealizowane w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na 

prawach powiatu, według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 
Wydatki wykonane miast na prawach powiatu 

w przeliczeniu na 1 mieszka ńca (w zł) Wyszczególnienie 
2008 2009 

1 2 3 

Wydatki ogółem     z tego: 4 022,90 4 428,06 

Wydatki maj ątkowe 914,60 1 017,46 

w tym:wydatki na inwestycje 875,40  951,89 

Wydatki bie Ŝące      z tego: 3 108,30 3 410,61 

Wydatki na wynagrodzenia 1 085,40 1 180,22 

w tym: wynagrodzenia osobowe 997,50 1 079,82 

Pochodne od wynagrodzeń 188,10 190,33 

Dotacje 365,80 400,46 

Wydatki na obsługę długu  47,10 49,82 

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji 1,00 1,10 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych *) 283,87 

Pozostałe wydatki 1402,90 1 304,81 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

 Stan ludności według GUS na dzień 31 grudnia 2008 r. 
*) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

 

W 2009 r. wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 

średnio 4.428,06 zł i wzrosły, w stosunku do 2008 r., o 10,1%, z tego wydatki majątkowe 

wzrosły o 11,2% a wydatki bieŜące o 9,7%. 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w mieście na prawach powiatu w 2009 r. 

o najwyŜszym wskaźniku ukształtowały się na poziomie 7.883,5 zł, a w mieście na prawach 

powiatu o najniŜszym wskaźniku – 2.521,2 zł. 

Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 r. według 

województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania. 

3. Wynik bud Ŝetów miast na prawach powiatu 

W 2009 roku budŜety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo deficytem 

w wysokości 5.873.579 tys. zł. 

NadwyŜkę budŜetową wypracowały tylko 2 miasta na prawach powiatu, zaś deficyt wystąpił 

w 63 miastach na prawach powiatu. 
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Liczbę miast na prawach powiatu, według relacji wyniku do ich dochodów, przedstawia 

poniŜsza tabela:  

Relacja wyniku do dochodów miast na prawach powiatu  
Wyszczególnienie 

Razem poni Ŝej 5% 5-10% powy Ŝej 10% 
1 2 3 4 5 

Miasta na prawach powiatu z nadwyŜką 
budŜetową  

2 1 0 1 

Miasta na prawach powiatu z deficytem 
budŜetowym 63 27 23 13 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 

Wśród 63 miast na prawach powiatu, których budŜety zamknęły się deficytem budŜetowym  

79,4% tych jednostek stanowiły miasta, których wynik w relacji do dochodów ogółem wyniósł 

nie więcej niŜ 10,0%.  

Miasta na prawach powiatu w 2009 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 

11.839.143 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 2.616.215 tys. zł. 

PoniŜej zestawiono przychody i rozchody miast na prawach powiatu w 2009 roku oraz ich 

strukturę: 

Wyszczególnienie Wykonanie 
tys. zł 

Struktura 
%% 

1 2 3 

Przychody ogółem  
z tego: 

11 839 143 100,0 

kredyty i poŜyczki  5 160 747 43,6 

spłata poŜyczek udzielonych 51 871 0,4 

nadwyŜka z lat ubiegłych w tym: 721 458 6,1 

środki na pokrycie deficytu 272 176 2,3 

papiery wartościowe 4 0,0 

obligacje jednostek samorządowych oraz związków 
komunalnych  2 690 800 22,7 

prywatyzacja majątku jst 50 884 0,4 

inne źródła w tym: 3 163 378 26,7 

środki na pokrycie deficytu 614 600 5,2 

Rozchody ogółem  
z tego: 

2 616 215 100,0 

spłaty kredytów i poŜyczek  1 662 823 63,6 

poŜyczki (udzielone) 82 832 3,2 

wykup papierów wartościowych  6 000 0,2 

wykup obligacji samorządowych  288 200 11,0 

inne cele 576 360 22,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. w miastach na prawach powiatu przychody z tytułu kredytów i poŜyczek stanowiły 

43,6% przychodów ogółem (w 2008 r. – 42,7%). 
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Przychody z emisji obligacji stanowiły w miastach na prawach powiatu, w 2009 r., 

22,7% przychodów ogółem (w 2008 r. – 2,7%).  

W rozchodach miast na prawach powiatu udział spłat kredytów i poŜyczek wyniósł 63,6%.  

Drugą istotną pozycją rozchodów był wykup obligacji – 11,0% rozchodów ogółem. 

4. Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych i nale Ŝności miast na prawach 
powiatu 

W strukturze zobowiązań miast na prawach powiatu udział kredytów i poŜyczek oraz 

zobowiązań wymagalnych zmniejszył się odpowiednio o 5,6 punktu procentowego i o 0,2 

punktu procentowego, natomiast zwiększył się udział papierów wartościowych o 5,8 punktu 

procentowego. 

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ MIAST NA 
PRAWACH POWIATU W 2008 R.  

0,4%

8,4%

91,2%

Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ MIAST NA 
PRAWACH POWIATU W 2009 R.

0,2%

14,2%

85,6%

Wymagalne zobowiązania
 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

Zobowiązania miasta na prawach powiatu według tytułów dłuŜnych w latach 2008–2009 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

2008 2009 
Dynamika 

(3:2) Wyszczególnienie 

tys. zł % 
1 2 3 4 

Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych  
z tego: 

12 775 288 18 729 819 146,6 

papiery wartościowe  1 078 600 2 653 190 246,0 

w tym: długoterminowe 1 070 600 2 653 190 247,8 

kredyty i poŜyczki  11 648 683 16 029 120 137,6 

w tym: długoterminowe 11 571 975 15 989 193 138,2 

wymagalne zobowiązania  48 005 47 509 99,0 

w tym z tytułu: dostaw towarów i usług 40 196 32 892 81,8 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
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W 2009 roku zadłuŜenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło 18.729.819 tys. zł, 

w porównaniu do roku 2008, wzrosło o 46,6%, w tym z tytułu papierów wartościowych 

o 146,0% i z tytułu kredytów i poŜyczek o 37,6%. 

Wskaźnik zadłuŜenia w dochodach wykonanych ogółem miast na prawach powiatu w 2009 r. 

wynosił 37,2% i w porównaniu z rokiem 2008 wzrósł o 11,4 punktu procentowego.  

Natomiast wskaźnik zadłuŜenia bez zobowiązań związanych z realizacją programów 

i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w dochodach wykonanych ogółem 

wyniósł 34,7%, i w porównaniu do roku 2008, wzrósł o 11,3 punktu procentowego. 

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne przypadało 47.509 tys. zł, tj. 0,2% 

kwoty zobowiązań ogółem. Zobowiązania wymagalne w 69,2% dotyczyły zobowiązań z tytułu 

towarów i usług. 

Liczba miast na prawach powiatu wg poziomu zadłuŜenia do wykonanych dochodów tych 

jednostek 
Liczba jednostek 

Lata 
ogółem zadłuŜonych poniŜej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% powyŜej 

60% 

2008 65 65 8 15 21 17 3 1 - 

2009 65 65 3 8 18 16 14 4 2 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

Liczba miast na prawach powiatu wg poziomu zadłuŜenia bez zobowiązań na realizację 

programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych 

jednostek 
Liczba jednostek 

Lata 
ogółem zadłuŜonych poniŜej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% powyŜej 

60% 

2008 65 65 9 20 19 14 2 1 0 

2009 65 65 5 13 15 14 15 3 0 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. wszystkie miasta na prawach powiatu wykazały w sprawozdaniach zadłuŜenie, 

w tym w 2 miastach na prawach powiatu relacja zadłuŜenia do wykonanych dochodów 

przekroczyła 60%. Natomiast po pomniejszeniu zobowiązań, o zobowiązania na realizacje 

programów i projektów z udziałem środków unijnych Ŝadne miasto na prawach powiatu nie 

przekroczyło wskaźnika 60%. 

Najwięcej miast na prawach powiatu wykazało zadłuŜenia w przedziałe do 40%. 

Ze sprawozdań miast na prawach powiatu o stanie naleŜności wynika, Ŝe na koniec 2009 r. 

kwota naleŜności tych jednostek wynosiła 13.280.460 tys. zł. NaleŜności ogółem od 
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podmiotów krajowych wynosiły 12.323.198 tys. zł, w tym na naleŜności długoterminowe 

przypadała kwota 21.863 tys. zł. 

Udział naleŜności ogółem w wykonanych dochodach w 2009 r. wynosił 26, 4% (w 2008 r. – 

25,0%). 

 

STRUKTURA NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH MIAST NA PRAWACH POWIATU W 2009 R. 

15,5%

38,9%

1,1% 3,8%

40,7%

Papiery wartościowe PoŜyczki Gotówka i depozyty

NaleŜności wymagalne Pozostałe naleŜności
 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 2009 r. (Min. Fin.) 

NaleŜności wymagalne w kwocie 5.172.044 tys. zł stanowiły 38,9% naleŜności ogółem 

i w 45,4% dotyczyły naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług. NaleŜności wymagalne 

stanowiły 10,2% wykonanych dochodów ogółem w 2009 r. 

5. Przychody i wydatki zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek bud Ŝetowych w miastach na prawach powiatu  

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek 

budŜetowych w miastach na prawach powiatu w 2009 r. w porównaniu z planem, 

przedstawiały się następująco. 
Plan Wykonanie 3:2 

Wyszczególnienie 
tys. zł %% 

1 2 3 4 

Ogółem     

1. Przychody 4 395 274 4 343 327 98,8 

w tym: dotacje z budŜetu  1 340 985 1 329 309 99,1 

2. Wydatki 4 349 083 4 307 572 99,0 

Wpłaty do dotacje z budŜetu 993 18 749 1 888,4 

Zakłady bud Ŝetowe     

1. Przychody 4 219 659 4 175 745 99,0 

w tym: dotacje z budŜetu 1 326 703 1 315 888 99,2 

2. Wydatki 4 173 870 4 142 478 99,2 

Wpłaty do dotacje z budŜetu 857 17 524 2 045,2 
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Plan Wykonanie 3:2 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 

Gospodarstwa pomocnicze     

1. Przychody 175 615 167 582 95,4 

w tym: dotacje z budŜetu 14 282 13 420 94,0 

2. Wydatki 175 212 165 093 94,2 

Wpłaty do dotacje z budŜetu 136 1 225 900,5 

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

W 2009 r. zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze w miastach na prawach powiatu 

zrealizowały przychody w wysokości 4.343.327 tys. zł 98,8% planu. 

Wydatki zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych w miastach na prawach 

powiatu wyniosły 4.307.572 tys. zł tj. 99,0% planu. 

W ogólnej kwocie przychodów omawianych form organizacyjnych przychody zakładów 

budŜetowych stanowiły 96,1%, a przychody gospodarstw pomocniczych 3,9%. 

Dotacje ogółem dla zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych miast na prawach 

powiatu zostały zrealizowane w wysokości 1.329.309 tys. zł, tj. w 99,1% planu. 

Stan środków obrotowych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych w miastach 

na prawach powiatu na koniec 2009 r. wyniósł 20.705 tys. zł i był wyŜszy w stosunku do 

początku 2009 r. o 4,5%. 

5.1. Zakłady bud Ŝetowe w miastach na prawach powiatu 

Jedną z form organizacyjnych w miastach na prawach powiatu są zakłady budŜetowe.  

W ogólnej kwocie przychodów omawianych form organizacyjnych miast na prawach powiatu, 

przychody zakładów budŜetowych stanowiły 96,1%. Zakłady budŜetowe otrzymały z budŜetu 

miast na prawach powiatu 99,0% dotacji dla zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych. 

W formie zakładów budŜetowych funkcjonują: 

- przedszkola, 

- zakłady administracji komunalnej zasobów mieszkaniowych, 

- targowiska miejskie, 

- komunikacja miejska, 

- zakłady usług pogrzebowych, 

- zakłady utylizacji odpadów, 

- zakłady gospodarki mieszkaniowej, 

- inne, świadczące usługi bytowe dla ludności. 
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W 2009 r. przychody zakładów budŜetowych miast na prawach powiatu wyniosły 

4.175.745 tys. zł, z tego na dotacje z budŜetów miast przypada 1.315.888 tys. zł.  

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 99,0 %, w tym dotacje w 99,2%.  

Dotacje dla zakładów budŜetowych w miastach na prawach powiatu w 2009 r. według 

działów przedstawiono poniŜej.  

Plan Wykonanie 3:2 Struktura Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 5 

Dotacje ogółem   z tego: 1 326 703 1 315 888 99,2 100,0 

Oświata i wychowanie 777 342 771 120 99,2 58,6 

Gospodarka mieszkaniowa 163 383 167 099 99,2 12,3 

Transport i łączność 156 339 156 002 99,8 11,9 

Kultura fizyczna i sport 104 989 102 928 98,0 7,8 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 73 693 73 355 99,5 5,6 

Edukacyjna opieka wychowawcza 25 827 25 764 99,8 1,9 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 13 994 13 542 96,8 1,1 

Ochrona zdrowia 6 706 6 658 99,3 0,5 

Działalność usługowa 4 083 4 073 99,8 0,3 

Turystyka  225 225 100,0 0,0 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  113 113 100,0 0,0 

Pomoc społeczna 8 8 100,0 0,0 

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r. (Min.  Fin.) 

W strukturze działowej największą część stanowią dotacje w działach Oświata i wychowanie 

– 58,6%, Gospodarkę mieszkaniową - 12,3%, Transport i łączność – 11,9%, Kulturę fizyczną 

i sport – 7,8%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,6%, Edukacyjną opiekę 

wychowawczą – 1,9% i Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1,1%. 

Wydatki zakładów budŜetowych wyniosły 4.142.478 tys. zł, tj. 99,2% planu, a wpłata do 

budŜetu miast wyniosła 17.524 tys. zł, tj. 2.045,2% planu. 

5.2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek bud Ŝetowych w miastach na 
prawach powiatu 

W 2009 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości 167.582 tys. zł, 

tj. 95,4% planu. Dotacje dla gospodarstw pomocniczych zrealizowano w kwocie 

13.420 tys zł, tj w 94,0%  

Wydatki gospodarstw pomocniczych wyniosły 165.093 tys. zł, tj. 94,2% planu. 

W 2009 r. gospodarstwa pomocnicze dokonały wpłat do budŜetów miast na prawach 

powiatu w wysokości 1.225 tys. zł. 

Stan środków obrotowych zwiększył się z 5.615 tys. zł na początku roku do 6.412 tys. zł na 

koniec roku 2009, tj. o 14,2%. 
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Gospodarstwa pomocnicze w miastach na prawach powiatu realizują zadania w działach 

Administracja publiczna – 34,1%, Transport i łączność – 21,2%,Oświata i wychowanie – 

19,6%, Pomoc społeczna – 10,0%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,4%, 

Kultura fizyczna i sport – 3,6% i Działalność usługowa – 2,5%. 

6. Fundusze celowe  

W 2009 roku miasta na prawach powiatu dysponowały środkami następujących funduszy 

celowych: 

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Stan środków obrotowych funduszy celowych miast na prawach powiatu w 2009 roku 

zwiększył się z 411.237 tys. zł na początku roku, do 441.351 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. 

o 7,3%. Przychody z tytułu funduszy celowych ogółem wyniosły w 2009 roku 444.059 tys. zł. 

Natomiast wydatki wyniosły 413.945 tys. zł, w tym dotacje 63.472 tys. zł. 

Przychody i wydatki funduszy celowych miast na prawach powiatu w 2009 roku przedstawia 

poniŜsze zestawienie. 
Wydatki i inne obci ąŜenia Stan na  

pocz ątek 
roku 

Przychody 
ogółem ogółem 

w tym: 
dotacje 

Stan na 
koniec 
roku 

Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem  z tego: 411 237 444 059 413 945 63 472 441 351 

Powiatowy Fundusz 
Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym 

76 421 59 884 67 642 571 68 662 

Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

43 614 62 429 62 470 10 458 43 574 

Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

291 201 321 747 283 833 52 443 329 115 

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych funduszy celowych 
nieposiadających osobowości prawnej za 2009 r.  (Min. Fin.) 

6.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Stan środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w miastach na prawach powiatu zmniejszył się z 43.614 tys. zł na początku roku do 

43.573 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. o 0,1%. Przychody wyniosły 62.429 tys. zł, a wydatki 

zrealizowano w kwocie 62.470 tys. zł. 
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6.2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjn ym i Kartograficznym 

Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym w miastach na prawach powiatu zmniejszył się z 76.421 tys. zł na 

początku roku do 68.662 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. o 10,2%. Przychody wyniosły 

59.884 tys. zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 67.642 tys. zł. 

6.3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miastach 

na prawach powiatu zwiększył się z 291.201 tys. zł na początku roku do 329.115 tys. zł na 

koniec 2009 roku, tj. o 13,0%. Przychody wyniosły 321.747 tys. zł, a wydatki zrealizowano 

w kwocie 283.833 tys. zł. Miasta na prawach powiatu przekazały w ramach tego funduszu 

dotacje w wysokości 52.443 tys. zł. 

7. Rachunek dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych w miastach na 
prawach powiatu 

Dochody rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych miast na prawach 

powiatu w 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 601.969 tys. zł, tj. 89,3% planu. 

Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

3:2 Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 

1. Dochody 673 903 601 969 89,3 

2. Wydatki 758 548 600 937 79,2 

w tym : wpłaty do budŜetu 1 380 1 950 141,3 

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych rachunków dochodów 
własnych jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

Zrealizowane wydatki wyniosły 600.937 tys. zł i były niŜsze o 20,8% niŜ planowano. 

Stan środków pienięŜnych zwiększył się ze 127.342 tys. zł na początku roku 

do 128.374 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. o 0,8%. 

Dane ze sprawozdań wskazują, Ŝe na rachunkach dochodów własnych miast na prawach 

powiatu dominują dochody w działach: Oświata i wychowanie – 74,1%, Edukacyjna opieka 

wychowawcza – 11,8%, Transport i łączność – 4,5%, Pomoc społeczna – 3,3% oraz Kultura 

fizyczna i sport – 1,7%. 
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V. Wykonanie bud Ŝetów województw 

Z danych przedstawionych przez województwa w rocznych sprawozdaniach z wykonania ich 

budŜetów za 2009 r. wynika, Ŝe jednostki te planowały dochody w wysokości 

21.140.362 tys. zł, natomiast wydatki w wysokości 23.082.790 tys. zł. 

W trakcie realizacji swoich zadań w 2009 r., jednostki te faktycznie osiągnęły dochody 

ogółem w kwocie 19.548.310 tys. zł, co stanowiło 92,5% kwot zaplanowanych na ten rok. 

Wydatki zostały w tym okresie zrealizowane w wysokości 20.468.690 tys. zł, tj. 88,7% planu 

rocznego. W rezultacie budŜety województw zamknęły się deficytem w wysokości 

920.380 tys. zł.  

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budŜetów województw w 2009 r. przedstawia poniŜsze 

zestawienie: 
 

Wykonanie 
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

tys.  zł %% 
1 2 3 4 5 6 

Dochody 12 660 195 21 140 362 19 548 310 92,5 154,4 
Wydatki 13 002 732 23 082 790 20 468 690 88,7 157,4 
Wynik -342 538 -1 942 428 -920 380 - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W porównaniu do roku 2008, realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była wyŜsza 

odpowiednio o 54,4% i 57,4%.  

1. Dochody województw 

1.1. Struktura i dynamika dochodów 

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowiły w 2009 r. 32,3%, a dotacje 

ogółem i subwencja ogólna odpowiednio: 53,4% i 14,3%. 

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTW
 W 2008 R.

23,6%

17,9%

58,5%

Dochody własne Dotacje ogółem

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTW 
W 2009 R.

53,4%

14,3% 32,3%

Subwencja ogólna 

`

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2008 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 r., w strukturze dochodów ogółem województw w porównaniu do 2008 r. zmniejszył 

się udział dochodów własnych o 26,2 punktu procentowego oraz subwencji o 3,6 punktu 

procentowego, natomiast udział dotacji ogółem zwiększył się o 29,8 punktu procentowego. 

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze dochodów własnych w 2009 r., dominującym źródłem dochodów był udział we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (66,2%). Dochody województw  z tego 

tytułu zostały zrealizowane w wysokości 4.177.651 tys. zł, tj. 101,9% planu rocznego. Udział 

tego źródła dochodu, w dochodach własnych, zwiększył się o 2,7 punktu procentowego 

w porównaniu do 2008 r. 

Wykonanie i dynamikę dochodów województw przedstawia poniŜsza tabela: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

 2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie

 
tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM,  
z tego: 12 660 195 21 140 362 19 548 310 92,5 154,4 

DOCHODY WŁASNE 7 409 446 6 171 017 6 314 698 102,3 85,2 

DOTACJE 2 980 713 12 184 236 10 441 677 85,7 350,3 

SUBWENCJE 2 270 036 2 785 109 2 791 935 100,2 123,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dotacje i subwencje wzrosły odpowiednio o 250,3% i 23,0%, natomiast dochody własne były 

niŜsze o 14,8%. Główną pozycję dotacji w 2009 r. (84,9%) stanowiły dotacje rozwojowe. 

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., dotacja 

rozwojowa stanowi dochód samorządu województwa i moŜe być przeznaczona na: 

1) realizację projektów samorządu województwa; 

2) dotacje rozwojowe dla beneficjentów programów, instytucji pośredniczących oraz dla 

podmiotów, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań 

STRUKTURA DOCHODÓW 
WŁASNYCH WOJEWÓDZTW W 2008 R.

22,4%

12,8%
1,3%

63,5%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH 
WOJEWÓDZTW W 2009 R.

18,4%

66,2%

1,4%

14,1%

Dochody z majątku Pozostałe dochody

`
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odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W 2008 r. niskie wykonanie dotacji rozwojowych wynikało z faktu, iŜ był to pierwszy rok 

i początek nowego okresu programowania, który poświecony został głównie na 

przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zmianę 

obowiązujących unormowań prawnych.  

Wielkość dotacji rozwojowej w województwach w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., 

zwiększyła się z 967.455 tys. zł do 8.869.739 tys. zł.  

Udział dotacji rozwojowych w dochodach województw zwiększył się z 7,6% w 2008 r. do 

45,4% w 2009 r. 

Z ogólnej kwoty 8.869.739 tys. zł dotacji rozwojowej samorządy województw przekazały, 

w formie dotacji rozwojowej: gminom - 1.253.072 tys. zł, powiatom - 664.806 tys. zł, miastom 

na prawach powiatu – 834.061 tys. zł. 

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia 

Dochody województw w 2009 r. według źródeł ich pochodzenia  

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 

DOCHODY OGÓŁEM, 
  z tego:  

12 660 195 21 140 362 19 548 310 92,5 100,0 154,4 

1. Dochody własne  
 z tego: 

7 409 446 6 171 017 6 314 698 102,3 32,3 85,2 

podatek dochodowy 
od osób prawnych 4 708 317 4 097 978 4 177 651 101,9 21,4 88,7 

podatek dochodowy od 
osób fizycznych 944 476 861 039 888 682 103,2 4,5 94,1 

dochody z majątku 95 591 90 068 87 621 97,3 0,4 91,7 

pozostałe dochody 1 661 062 1 121 932 1 160 745 103,5 5,9 69,9 

2. Dotacje ogółem, 
 z tego:  

2 980 713 12 184 236 10 441 677 85,7 53,4 350,3 

 Dotacje celowe,  
  z tego  na zadania: 

2 013 258 1 693 301 1 571 937 92,8 8,0 78,1 

z zakresu administracji 
rządowej 1 172 719 1 136 951 1 014 926 89,3 5,2 86,5 

własne  662 901 269 468 265 962 98,7 1,4 40,1 

realizowane na podstawie 
porozumień z organami  
administracji rządowej 

42 245 16 344 24 723 151,3 0,1 58,5 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 

realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego  

93 074 195 364 192 406 98,5 1,0 206,7 

otrzymane z funduszy 
celowych 42 319 75 173 73 920 98,3 0,4 174,7 

Dotacje rozwojowe 967 455  10 490 935 8 869 739 84,5 45,4 916,8 

3. Subwencja ogólna 2 270 036  2 785 109 2 791 935 100,2 14,3 123,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Województwa zrealizowały dochody własne w 102,3% planu rocznego, dochody z tytułu 

dotacji w 85,7% planu, a z tytułu subwencji ogólnej w 100,2% planu na 2009 rok. 

W 2009 r., pomimo wykonania zaplanowanych kwot dochodów własnych, realizacja 

wszystkich pozycji dochodów własnych była niŜsza niŜ wykonanie w 2008 r. NajniŜszą 

dynamiką charakteryzowały się pozostałe dochody - 69,9%  a najwyŜszą - 94,1% dochody z 

podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2009 r. na rachunki województw przekazane 

zostały udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej 

wysokości 888.682 tys. zł, tj. 90,9% kwoty zaplanowanej przez Ministra Finansów 

w wysokości 977.645 tys. zł.  

1.2.1. Subwencja ogólna 

Według danych Ministerstwa Finansów, kwota przekazana w 2009 r. na rachunki województw 

z tytułu subwencji ogólnej wyniosła łącznie 2.716.950 tys. zł, z czego:  

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości  -    658.286 tys. zł, 

– część regionalna subwencji ogólnej w wysokości  -    890.881 tys. zł, 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości  - 1.167.783 tys. zł. 

Oznacza to, Ŝe wydatki budŜetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla województw zostały 

zrealizowane w pełnej wysokości środków zaplanowanych na 2009 r. 

NiezaleŜnie od powyŜszego, w 2009 r. przyznano dla 13 województw środki rezerwy 

subwencji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, w wysokości 29.805 tys. zł, a takŜe dla 16 województw środki z rezerwy 

subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, w wysokości 50.000 tys. zł. 
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Dochody z tytułu przekazanych z budŜetu państwa poszczególnych części subwencji ogólnej 

zostały zrealizowane w 100,0% kwot zaplanowanych dla tych jednostek na 2009 r. 

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania o światowe 

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej, na finansowanie zadań 

oświatowych, prowadzonych przez województwa w 2009 roku, przekazana została kwota 

654.783 tys. zł. 

Dodatkowo zgodnie z “Kryteriami podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009”, Minister Finansów - na wniosek Ministra Edukacji Narodowej - 

rozdysponował dla poszczególnych województw środki w wysokości 3.504 tys. zł 

(1,5% łącznej kwoty wymienionej rezerwy) na następujące tytuły:  

- korekty z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty przy 

agregowaniu danych gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej (SIO), 

błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu i weryfikacji 

danych zgromadzonych w SIO oraz innych danych wykorzystywanych do wyliczeń 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 

2009 – w kwocie 549 tys. zł,  

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2009 r., 

polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach 

i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego 

w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2009 – w kwocie 729 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach 

oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w kwocie 623 tys. zł, 

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 

w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – w kwocie 1.078 tys. zł, 

- dofinansowanie w zakresie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń 

do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie 

wykorzystywanych na cele dydaktyczne – w kwocie 110 tys. zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 

w obiektach oświatowych – w kwocie 410 tys. zł, 

- inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2009, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, 

Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem 
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m.in. zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, 

dofinansowania wydatków związanych z odprawami dla zwalnianych nauczycieli oraz 

skutków awansu zawodowego nauczycieli) – w kwocie 5 tys. zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunki województw przekazane zostały 

środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 658.286 tys. zł. 

Z przeprowadzonej analizy danych ze sprawozdań województw wynika, Ŝe wydatki 

wykonane w 2009 r. na zadania bieŜące w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna 

opieka wychowawcza w relacji do otrzymanych przez województwa dochodów z tytułu 

subwencji i dotacji na zadania bieŜące stanowiły średnio 152,7%, przy czym poziom 

wydatków bieŜących na zadania oświatowe w stosunku do otrzymanych kwot w formie 

subwencji i dotacji na zadania bieŜące wynosił: 

− 110,0% - 120,0% -   3 województwa, 

− powyŜej   120,0% -  13 województw. 

Realizacja przez województwa wydatków bieŜących w działach Oświata i wychowanie oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza w 2009 r. kształtowała się średnio na poziomie 87,0% 

ustalonego przez nie planu. Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 86,2% planu. 

1.2.3. Dotacje  

Samorządy województw zaplanowały na 2009 r. dochody z tytułu dotacji w wysokości 

12.184.236 tys. zł.  

W 2009 r. dotacje te zostały zrealizowane w wysokości 10.441.676 tys. zł, co stanowiło 

85,7% ich planu rocznego, z tego: 

- dotacje z budŜetu państwa na zadania bieŜące (własne finansowane z dotacji 

rozwojowej, pozostałe własne, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowane zostały w 

wysokości  3.563.140 tys. zł, tj. 77,1% planu rocznego, 

- dotacje z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne (własne finansowane z dotacji 

rozwojowej, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej) zrealizowane zostały w wysokości 6.612.210 tys. zł, 

co stanowiło 90,7% planu rocznego, 

- dotacje celowe na zadania bieŜące wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 24.798 tys. zł, 

co stanowiło 91,4% planu rocznego, 
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- dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 167.608 tys. zł, 

co stanowiło 99,6% planu rocznego, 

- dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące zrealizowane zostały w wysokości 

24.301 tys. zł, co stanowiło 80,9% planu rocznego, 

- dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 

49.619 tys. zł, co stanowiło 109,9% planu rocznego. 

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji w wysokości 10.441.676 tys. zł, na dotacje na 

zadania bieŜące przypadała kwota 3.612.239 tys. zł, co stanowiło 77,2% planu rocznego 

tych dotacji (4.681.411 tys. zł), a na zadania inwestycyjne 6.829.437 tys. zł, czyli 91% 

planowanych dotacji na ten cel (7.502.825 tys. zł).  

W strukturze zrealizowanych przez województwa dochodów ogółem, dotacje celowe 

stanowiły  53,4%, z tego: 

- dotacje rozwojowe 45,4% 

- dotacje celowe 8%. 

Wykonanie dotacji za 2009 r., w porównaniu do 2008 r., przedstawia poniŜsza tabela: 
Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. 

Ogółem  w tym: 
bieŜące  

Ogółem w tym: 
bieŜące 

4:2 5:3 
Wyszczególnienie 

tys. zł tys. zł %% %% 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem  dotacje  
z  tego: 

2 980 713 1 873 917 10 441 676 3 612 239 350,3 192,8 

- dotacje rozwojowe 967 455 862 899 8 869 739 2 671 048 916,8 309,5 

- na zadania z zakresu 
administracji rządowej 

1 172 719 909 349 1 014 926 807 341 86,5  88,7 

- na zadania własne 662 902 54 901 265 962 81 330 40,1 148,1 

- na zadania realizowane na 
podstawie porozumień z 
zakresu administracji 
rządowej 

42 245 6 471 24 723 3 421 58,5 52,8 

- na zadania realizowane na 
podstawie porozumień mię-
dzy  jedn. samorządu 
terytorialnego 

93 074 26 663 192 406 24 798 206,7 93,0 

- z funduszy celowych 42 318 13 634 73 920 24 301 174,6 178,2 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Z przedstawionych w ww. tabeli danych wynika, iŜ w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. 

dotacje dla samorządów województw wzrosły o 250,3%. NajwyŜszy wzrost wystąpił w 

dotacjach rozwojowych o ponad 800% oraz w dotacjach na zadania realizowane w ramach 

porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terenowego wzrost o 106,7% i dotacjach z  

funduszy celowych wzrost o 74,6%. 
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W 2009 r. w porównaniu do wykonania za 2008 r. zmniejszeniu uległy dochody samorządów 

województw z dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania własne o prawie 60%, z 

dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową o ponad 40% i 

na zadania z zakresu administracji rządowej o 13,5%. 

1.2.4. Dotacje rozwojowe 

Zaplanowane na 2009 r. dla województw dotacje rozwojowe w wysokości 10.490.935 tys. zł 

wykonane zostały w wysokości 8.869.739 tys. zł, tj. w 84,5%. 

Wysokość dotacji rozwojowych z budŜetu państwa na zadania własne, według działów 

przedstawia poniŜsza tabela: 
Ogółem 

 
w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

4:3 4:2 Plan 
(po zmianach)  Wykonanie 

8:7 

Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  
 z  tego: 

967 455 10 490 935 8 869 739 84,5 916,8 3 696 927 2 671 047 72,3 

Rybołówstwo i 
rybactwo - 653 352 54 - 500 257 51,2 

Turystyka - 24 - - - - - - 

Administracja 
publiczna 50 330 125 992 100 096 79,5 198,9 122 579 98 150 80,1 

RóŜne rozliczenia 869 594 10 259 784 8 673 776 84,5 997,5 3 500 188 2 507 467  71,6 

Oświata i 
wychowanie 22 596 522 87,6 * 596 522 87,6 

Pomoc społeczna 1 208 1 800 1 672 92,9 138,4 1 779 1 652 92,9 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

46 301 72 086 63 321 87,8 136,8 71 285 62 999 88,4 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

- 30 000 30 000 100 - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
           *) wskaźnik powyŜej 1000% 

W 2009 r. z ogólnej kwoty dotacji rozwojowych z budŜetu państwa przekazano: 

- w dziale RóŜne rozliczenia 8.673.776 tys. zł, tj. 97,8% 

- w dziale Administracja publiczna 100. 096 tys. zł, tj. 1,1% 

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63.321 tys. zł, tj. 0,7%. 

Dotacje rozwojowe w 97,8% przeznaczone zostały na realizację dwóch programów  

operacyjnych, tj.  Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (6.372.496 tys. zł) dla 

którego samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą  i Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (2.301.280 tys. zł), dla którego samorząd województwa jest Instytucją 

Pośredniczącą. 
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 Na realizację zadań bieŜących przeznaczone zostało 2.671.047 tys. zł, tj. 30,1% 

przekazanych dotacji rozwojowych, natomiast na zadania inwestycyjne  6.198.692 tys. zł, tj. 

69,9% tych dotacji. 

1.2.5. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu 

administracji rz ądowej 

Planowane przez samorządy województw dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu 

państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonano ogółem 

w wysokości  1.014.926 tys. zł, co stanowiło 89,3% ich planu rocznego (1.136.951 tys. zł). 

Wysokość dotacji celowych przekazanych z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, w podziale na zadania inwestycyjne i bieŜące w 2008 r. i 2009 r. 

w poszczególnych działach, przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Wykonanie dotacji celowej na zadania z zakresu admi nistracji 

rządowej 
z tego na zadania: Ogółem  

2008  
Ogółem  

2009  bieŜące inwestycyjne 
Wyszczególnienie 

tys. zł 
1 2  3 4 

Ogółem  z tego: 1 172 719 1 014 926 807 341 207 585 

Rolnictwo i łowiectwo 458 978 413 202 211 281 201 921 

Transport i łączność 527 687 543 501 543 501 - 

Gospodarka mieszkaniowa 4 547 547  - 

Działalność usługowa 7 768 8 227 8 139 88  

Administracja publiczna 17 119 17 745  17 745 - 

Obrona narodowa 9 14  14 - 

Ochrona zdrowia 126 887 685  467  218 

Pomoc społeczna 8 770 13 488 13 431 58  

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 22 184 11 674 11 673 - 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 3 178 5 774 474  5 300 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 77 56 56  - 

Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody 

58 13 13  - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 79,5% przeznaczone były na 

wykonywanie zadań bieŜących, natomiast 20,5% stanowiły dotacje na inwestycje.  



 143 

W przekazanych dotacjach celowych z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, główną pozycję (94,3%) stanowiły dotacje w działach:  

- Transport i łączność (543.501 tys. zł), przeznaczone w całości na krajowe pasaŜerskie 

przewozy autobusowe - 53,6%, 

- Rolnictwo i łowiectwo (413.202 tys. zł),  przeznaczone przede wszystkim  na budowę  

i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (239.630 tys. zł) oraz na usuwanie skutków 

klęsk Ŝywiołowych (120.986 tys. zł) – 40,7%. 

Ponadto samorządy województw realizowały zadania z zakresu administracji rządowej w 

działach:  

- Administracja publiczna (17.745 tys. zł)  – 1,7%, były to przede wszystkim zadania 

urzędów wojewódzkich,  

- Pomoc społeczna (13.488 tys. zł) – 1,3% były to zadania związane  z wypłatami 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11 674 tys. zł) – 1,2% przeznaczone w 

całości na działalność wojewódzkich urzędów pracy. 

Łącznie, dotacje dla ww. działów przekazano w kwocie 999.610 tys. zł, co stanowiło 89,1% 

ich planu rocznego (1.121.498 tys. zł). 

Pozostałe dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez 

województwa, tj. 15.316 tys. zł przeznaczone były m. in. na finansowanie zadań z zakresu 

działalności usługowej dotyczących prowadzenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, nieinwestycyjnych  prac geodezyjno kartograficznych oraz usuwania 

skutków klęsk Ŝywiołowych oraz zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska.  

Przekazane w 2009 r. samorządom województw dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej stanowiły 86,5% dotacji przekazanych na ten cel w 2008 r.  

1.2.6. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań własnych  

Planowane na 2009 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budŜetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych wyniosły 269.468 tys. zł. tys. zł i zrealizowane zostały w 

wysokości 265.962 tys. zł, tj. 98,7%.  
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Dotacje te, w strukturze dochodów ogółem, stanowiły 1,4%.  

Wysokość dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań własnych w  2008 r.     

i 2009 r., według działów przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Ogółem w tym: na zadania bie Ŝące 

Wykonanie 
2008r. 

Plan  
(po zmianach) 

2009r. 

Wykonanie 
2009r. 

4:3 4:2 
Plan 

(po zmianach)  
2009r. 

Wykonanie
2009r. 

8:7 
Wyszczególnienie 

tys. zł %% %% tys. zł %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  z  tego: 662 902  269 468 265 962 98,7 40,1 83 668 81 330 97,2 

Przetwórstwo 
przemysłowe 30 288 8 589 8 000 93,1 26,4 8 185 7 730 94,4 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię elektryczną, 
gaz i wodę 

- 51 42 82,6 - 51 42 82,6 

Transport i łączność 331 918 37 115 36 971 99,6 11,1 1 360 1 216 89,5 

Turystyka 35 - - - - - - - 

Działalność 
usługowa 1 599 270 269 99,6 16,8 270 269 99,6 

Informatyka 3 779 939 - - - 424 - - 

Nauka 3 936 9 067 8 988 99,1 228,4 9 067 8 988 99,1 

Administracja 
publiczna 5 309 2 402 1 943 80,9 36,6 2 401 1 942 80,9 

RóŜne rozliczenia - 35 000 35 000 100 - - - - 

Oświata i 
wychowanie 1 829 130 126 96,9 6,9 130 126 96,9 

Szkolnictwo wyŜsze 3 591 10 528 10 504 99,8 292,5 10 528 10 504 99,8 

Ochrona zdrowia 235 903 114 076 113 557 99,5 48,1 - - - 

Pomoc społeczna 5 454 3 166 3 088  97,6 56,6 3 140 3 062 97,5 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

23 805 11 214 10 919 97,4 45,9 11 214 10 919 97,4 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 5 111 28 814 28 770 99,9 562,9 28 814 28 770 99,9 

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz 
naturalne obszary i 
obiekty chronionej 
przyrody 

- 8 107 7 785 96,0 - 8 084 7 762 96,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

10 345 - - - - - - - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych przekazanych 2009 r. na realizację zadań 

własnych przedstawia się następująco:  

- dotacje celowe na realizację bieŜących zadań własnych wyniosły 81.330 tys. zł, 

co stanowiło 97,2% ich planu rocznego,  
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- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 184.632 tys. zł, co stanowiło 

99,4% ich planu rocznego. 

Strukturę dotacji celowych na zadania własne samorządów województw w 2009 r. 

przedstawia poniŜsze zestawienie. 
Plan Wykonanie 

z tego na zadania: z tego na zadania: 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne 
Ogółem 

bieŜące Inwestycyjne  
Wyszczególnienie 

%% %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem     z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Przetwórstwo przemysłowe 3,2 9,9 0,2 3,0 9,5 0,1 

Transport i łączność 13,8 1,6 19,2 13,9 1,5 19,4 

Informatyka 0,3 - 0,3 - - -- 

Nauka 3,4 10,8 - 3,4 11,1 - 

Administracja publiczna  0,9 2,9 - 0,7 2,4 - 

RóŜne rozliczenia  13,0 - 18,8 13,2 - 19,0 

Szkolnictwo wyŜsze 3,9 12,6 - 3,9 12,9 - 

Ochrona zdrowia 42,3  61,4 42,7  61,5 

Pomoc społeczna 1,2 3,9 - 1,2 3,8 - 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 4,2 13,4 - 4,1 13,4 - 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 10,7 34,4 - 10,8 35,4 - 

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz 
naturalne obszary i 
obiekty chronionej 
przyrody 

3,0 9,7 - 2,9 9,5 - 

Pozostałe działy 0,1 0,8 0,1 0,2 0,5 - 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze zrealizowanych dotacji celowych na zadania własne samorządów województw 

dominowały dotacje w dziale: 

- Ochrona zdrowia - 113.557 tys. zł, tj. 42,7% tych dotacji. Przeznaczone one zostały na 

realizację inwestycji w szpitalach ogólnych,      

- Transport i łączność - 36.971 tys. zł, tj. 13,9%, które przeznaczone zostały na dopłaty do 

lokalnego transportu zbiorowego oraz na usuwanie skutków  klęsk Ŝywiołowych na 

drogach wojewódzkich,      

- RóŜne rozliczenia  - 35.000 tys. zł, tj. 13,2%, 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.770 tys. zł, tj. 10,8%, które przeznaczone zostały 

na pomoc materialną dla uczniów. 
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Łącznie, na finansowanie zadań realizowanych w tych działach, przekazano dotacje 

w kwocie 214.298 tys. zł, co stanowiło 80,6% kwoty dotacji celowych na zadania własne. 

W 2009 r., udział dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania własne województw, 

w podziale na dotacje na zadania bieŜące oraz na zadania inwestycyjne, ukształtował się 

następująco: 

Plan Wykonanie 

z tego na zadania: z tego  na zadania : 
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Ogółem 

bieŜące inwestycyjne  
Wyszczególnienie 

%% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 
w tym: 

100,0 31,0 69,0 100,0 30,6 69,4 

Przetwórstwo przemysłowe 100,0 95,3 4,7 100,0 96,6 3,4 

Transport i łączność 100,0 3,7 96,3 100,0 3,3 96,7 

Działalność usługowa 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Informatyka 100,0 45,1 54,9 - - - 

Nauka 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Administracja publiczna 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

RóŜne rozliczenia 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 

Oświata i wychowanie 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Szkolnictwo wyŜsze 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Ochrona zdrowia 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 

Pomoc  społeczna 100,0 99,2 0,8 100,0 99,2 0,8 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 100,0 99,7 0,3 100,0 99,7 0,3 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min. Fin.) 

Dotacje celowe z budŜetu państwa, na dofinansowanie bieŜących zadań własnych 

samorządów województw w 2009r., przekazane w kwocie 81.330 tys. zł, przeznaczone były 

głównie na dofinansowanie zadań w działach: 

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.770 tys. zł, tj. 35,4% omawianej dotacji z  

przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, 

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.919 tys. zł, tj. 13,4% omawianej 

dotacji,  

- Szkolnictwo wyŜsze – 10.504 tys. zł,  tj., 12,9% tej dotacji przeznaczone zostało na 

pomoc materialną dla studentów i doktorantów, 

- Nauka – 8.988 tys. zł, tj.11,1% omawianej dotacji przeznaczone zostało między innymi na 

działalność wspomagającą badania 
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- Ogrody  botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody –

7.762 tys. zł, tj. 9,5% tych dotacji przeznaczono na realizację zadań w parkach 

krajobrazowych, 

- Przetwórstwo przemysłowe 7.730 tys. zł, tj. 9,5% przeznaczone zostało na rozwój 

przedsiębiorczości. 

Łącznie, na wyŜej omówione cele, z budŜetu państwa przekazano dotacje w kwocie 

74.673 tys. zł, co stanowiło 91,8% dotacji do własnych zadań bieŜących województw. 

Dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych województw 

zaplanowano w kwocie 185.800 tys. zł. W 2009 r. zrealizowane dochody województw z tego 

tytułu wyniosły 184.631 tys. zł, co stanowiło 99,4% ich planu rocznego. 

W układzie działów klasyfikacji budŜetowej, wysokość planowanych i przekazanych dotacji 

na inwestycje własne w 2009 r. zawiera poniŜsza tabela. 
Plan 

(po zmianach) 
Wykonanie 

Wskaźnik 
(3:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 

Ogółem 
  z tego: 

185 800 184 631 99,4 

Przetwórstwo przemysłowe 404 270 67,0 

Transport i łączność 35 755 35 755 100,0 

Informatyka 515 - - 

Administracja publiczna 1 1 100,0 

RóŜne rozliczenia 35 000 35 000 100,0 

Ochrona zdrowia 114  076 113 556 99,5 

Pomoc  społeczna 26 26 100,0 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 

23 23 100,0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min. Fin.) 

Z powyŜszego zestawienia wynika, iŜ wśród dotacji celowych z budŜetu państwa na 

inwestycje własne samorządów województw, najwięcej środków było przeznaczonych na 

realizowane inwestycje w ramach działów: Ochrona zdrowia (113.556 tys. zł), Transport 

i łączność (35.755 tys. zł) oraz RóŜne rozliczenia (35.000 tys. zł). 

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe 

Przekazane w 2009 r. dotacje na realizację przez samorządy województw zadań na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, jak równieŜ dotacje z funduszy celowych, wyniosły 291.049 tys. zł, 

co stanowiło 101,5% ich planu rocznego (286.881 tys. zł). 
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W strukturze zrealizowanych dochodów z tytułu dotacji celowych, pozostałe dotacje 

stanowiły 2,8%. 

W grupie tej, największą pozycję (66,1%) stanowiły dotacje celowe na zadania realizowane 

na podstawie porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Wyniosły one 192.406 tys. zł, z tego na zadania bieŜące – 24.798 tys. zł, a na zadania 

inwestycyjne –167.608 tys. zł.  

Zawierane przez województwa porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

dotyczyły w szczególności zadań realizowanych na drogach publicznych –169.152 tys. zł, 

co stanowiło 87,9% dotacji na zadania realizowane na podstawie takich porozumień. 

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej wyniosły 24.723 tys. zł, co stanowiło 8,5% omawianej grupy dotacji. Porozumienia 

samorządów województw z organami administracji rządowej dotyczyły przede wszystkim 

zadań realizowanych na drogach wojewódzkich (18.087 tys. zł) oraz zadań realizowanych 

w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4.521 tys. zł).  

Dotacje z funduszy celowych, zrealizowane w kwocie 73.920 tys. zł, stanowiły 25,4% kwoty 

omawianej grupy pozostałych dotacji. W kwocie tej główną pozycję stanowiły dotacje na 

zadania realizowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo (27.840 tys. zł), działu Transport i 

łączność (23.437 tys. zł) oraz działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

(14.248 tys. zł). 

1.3. Dochody według działów 

Dochody województw w 2009 r. według waŜniejszych działów 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  

(4:3) 
Struktura  

Dynamika  
 (4:2) Wyszczególnienie 

tys.  zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, 
 w tym: 

12 666 195 21 140 362 19 548 310 92,5 100,0 154,4 

Rolnictwo i łowiectwo 531 982 569 316 457 619 80,4 2,3 86,0 

Przetwórstwo przemysłowe 183 872 66 833 67 475 101,0 0,3 36,7 

Transport i łączność 1 349 802 1 014 858 1 033 005 101,8 5,3 76,5 

Gospodarka mieszkaniowa 86 874 106 899 105 079 98,3 0,5 121,0 

Administracja publiczna 220 123 230 091 204 355 88,8 1,0 92,8 

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

5 678 084 4 991 168 5 101 658 102,2 26,1 89,8 

RóŜne rozliczenia 3 457 386 13 292 052 11 732 337 88,3 60,0 339,3 

Ochrona zdrowia 392 946 227 373 231 439 101,8 1,2 58,9 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  

(4:3) 
Struktura  

Dynamika  
 (4:2) Wyszczególnienie 

tys.  zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 382 648 209 652 192 263 91,7 1,0 50,2 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 109 914 116 511 115 812 99,4 0,6 105,4 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 75 939 127 032 111 283 87,6 0,6 146,5 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.)  

W 2009 r. w strukturze dochodów województw najwyŜszy udział miały dochody w działach: 

- RóŜne rozliczenia        - 60,0%; 

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej  - 26,1%; 

- Transport i łączność       -   5,3%; 

- Rolnictwo i łowiectwo       -   2,3%. 

Dochody zrealizowane w 2009 r. w działach wymienionych powyŜej, stanowiły 93,7% 

dochodów ogółem województw. 

W dziale RóŜne rozliczenia w 2009 r. realizacja dochodów wyniosła 11.732.337 tys. zł, tj. 

88,3% planowanych kwot na 2009 r. Dochody w tym dziale  wzrosły, w stosunku do 2008 r., 

o 239,3%.  

W dziale RóŜne rozliczenia 74,0% stanowiły dotacje rozwojowe przeznaczone zostały na 

realizację dwóch programów operacyjnych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-

2013 dla którego samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą  i Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego samorząd województwa jest Instytucją 

Pośredniczącą. 

Natomiast 23,2% stanowiły Subwencje ogólne z budŜetu państwa przekazywane 

województwom z budŜetu państwa. 

W 2009 r. dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek, nieposiadających osobowości prawnej, zrealizowano w łącznej kwocie 

5.101.658 tys. zł, tj. 102,2% planowanych kwot na 2009 r. i w stosunku do 2008 r. były niŜsze 

o 10,2%. W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz od osób prawnych, które stanowią 81,9% dochodów tego działu. 

Dochody zrealizowane w dziale Transport i łączność wyniosły 1.033.005 tys. zł, tj. 101,8% 

planu i zmniejszyły się w stosunku do 2008 r. o 23,5%. Dominującą pozycją w tym dziale 

były dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 
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administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 

województwa (52,6%). 

Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w wysokości 457.619 tys. zł, tj. 80,4% 

planu.  W porównaniu do 2008 r. dochody  wykonane w tym dziale  w 2009 r. zmniejszyły się 

o 14,0%. W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są dotacje celowe otrzymywane 

z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojewódzki, które stanowiły w tym dziale 

46,2% oraz dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez samorząd wojewódzki, które stanowiły 44,1%. 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem województw według działów przedstawiono 

w tablicach  załączonych do sprawozdania. 

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszka ńca 

Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszka ńca  
(w zł) Wyszczególnienie 

2008 2009 

1 2 3 

DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 332,20 512,60 

Dochody  własne 194,40 165,60 

Dotacje   78,20 273,80 

Subwencja  ogólna  59,60 73,20 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetu województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  
             Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 

W 2009 r. dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 512,6 zł 

i wzrosły, w stosunku do 2008 r., o 54,3%. Na wzrost dochodów największy wpływ miał 

wzrost dotacji  – o 250,1%.  

Rozpiętość w poziomie dochodów województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca była znaczna 

i wahała się od 330,0 zł tj. 64,4% średniej krajowej w województwie śląskim do 749,5 zł tj. 

146,2% średniej w województwie lubuskim. 

Dochody województw na 1 mieszkańca w 2009 r. według województw przedstawiono 

w tablicach  załączonych do sprawozdania. 
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2. Wydatki województw 

2.1. Struktura i dynamika wydatków 

W 2009 r. w porównaniu do 2008 r. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

zwiększył  się z 36,7% do 48,7%.  
 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM 
WOJEWÓDZTW W 2008 R.

36,7% 63,3%

Wydatki majątkowe 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM 
WOJEWÓDZTW W 2009 R.

48,7% 51,3%

Wydatki bieŜące
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min. Fin.) 
 
 
 

STRUKTURA WYDATKÓW BIE śĄCYCH 
WOJEWÓDZTW W 2008 R.

37,7%

1,0%0,1%

41,2%

20,0%

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje

Wydatki na obsługę długu Pozostałe w ydatki

STRUKTURA WYDATKÓW BIE śĄCYCH 
WOJEWÓDZTW W 2009 R.

11,3%

30,5%

0,8% 0,0%
0,7%

29,4%

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gw arancji

Św iadczenia na rzecz osób fizycznych*
 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 
            *) Od 2009 r. w kategorii wydatków bieŜących wyodrębniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 które w poprzednich latach zaliczane były do pozostałych wydatków 

 

 

Udział dotacji oraz koszty obsługi długu wzrósły odpowiedni o 8,4 punktu procentowego 

i o 0,1 punktu procentowego. Udział pozostałych wydatków oraz wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszył się odpowiednio o 8,0 oraz o 1,6 

punktu procentowego. 
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Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. województwa zrealizowały wydatki w wysokości 20.468.690 tys. zł, co stanowiło 

88,7% wydatków zaplanowanych na ten rok.  

W 2009 r. wydatki majątkowe zrealizowane przez województwa wyniosły 9.958.990 tys. zł 

i stanowiły 48,7% wydatków ogółem.  

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków 

Wydatki województw w 2009 r. według głównych kierunków ich rozdysponowania, 

przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Struktura  
Wskaźnik  

(4:3) 
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

WYDATKI OGÓŁEM,  
z tego:  13 002 732 23 082 790 20 468 690 100,0 88,7 157,4 

Wydatki maj ątkowe   4 774 453 11 090 634 9 958 990 48,7 89,8 208,6 

 w tym: inwestycyjne 4 525 780 10 802 204 9 688 066 47,3 89,7 214,1 

Wydatki bie Ŝące 
z tego: 8 228 280 11 992 156 10 509 700 51,3 87,6 127,7 

wynagrodzenia  1 411 744 1 741 407 1 655 903 8,1 95,1 117,3 
w tym: wynagrodzenia  
          osobowe 1 308 065 1 582 583 1 513 232 7,4 95,6 115,7 

pochodne od wynagrodzeń 235 534 295 231 273 660 1,3 92,7 116,2 
dotacje 3 388 886 6 181 119 5 208 547 25,4 84,3 153,7 

wydatki na obsługę długu 81 490 153 155 115 380 0,6 75,3 141,6 

wydatki z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji 6 512 103 210 7 553 0,0 7,3 116,0 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Struktura  
Wskaźnik  

(4:3) 
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

 tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych* * 135 995 130 088 0,6 95,7 -  

pozostałe wydatki 3 104 113 3 382 039 3 118 569 15,2 92,2 100,5 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów  województw za 2008 r. i 2009 r. (Min.Fin. )     

            *) Dane w 2008 r. ujęto w pozycji „Pozostałe wydatki” 

W 2009 r., w porównaniu do roku 2008, wydatki ogółem województw zwiększyły się o 57,4%, 

wydatki majątkowe były wyŜsze o 108,6% a wydatki bieŜące o 27,7%.  

Wydatki majątkowe zrealizowano w 89,8% kwoty zaplanowanej na 2009 r., przy czym 

wydatki inwestycyjne stanowiły 97,3% wydatków majątkowych oraz 47,3% wydatków 

ogółem.  

W łącznej kwocie wydatków wykonanych przez województwa w 2009 r. – wydatki bieŜące 

zostały wykonane w 87,6% planu rocznego. Na wydatki bieŜące województwa przeznaczyły 

o 27,7%  więcej  środków niŜ w 2008 r. 

Spośród wydatków bieŜących, w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., w największym stopniu 

wzrosły dotacje o 53,7% a plan tych wydatków został wykonany w 84,3%. Na najniŜszym 

poziomie został zrealizowany plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 

7,3% planu, niemniej jednak w porównaniu do 2008 r., wydatki z tego tytułu wzrosły 

o 16,0%. 

2.3. Wydatki według działów 

Wydatki województw w 2009 r. według waŜniejszych działów zawiera poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)   

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

OGÓŁEM, 
 w tym: 

13 002 731 23 082 790 20 468 690 88,7 100,0 157,4 

Rolnictwo i łowiectwo 746 144 836 035 713 982 85,4 3,5 95,7 

Przetwórstwo przemysłowe 282 793 4 219 273 3 541 386 83,9 17,3 * 

Transport i łączność 5 228 711 6 469 921 6 154 805 95,1 30,1 117,7 

Administracja publiczna 1 019 969 1 411 133 1 214 774 86,1 5,9 119,1 

RóŜne rozliczenia 725 264 1 001 170 891 249 89,0 4,4 122,9 

Oświata i wychowanie 741 049 1 259 963 1 049 883 83,3 5,1 141,7 

Ochrona zdrowia 1 234 016 1 538 131 1 426 545 92,7 7,0 115,6 

Pomoc społeczna  168 941 506 047 372 939 73,7 1,8 220,8 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 705 881 1 649 182 1 376 527 83,5 6,7 195,0 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)   

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 291 917 1 665 331 1 572 517 94,4 7,7 121,7 

Kultura fizyczna i sport 316 294 535 730 503 356 94,0 2,5 159,1 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 i 2009 r. (Min. Fin.) 
            *) wskaźnik powyŜej 1000%. 

NajwyŜszy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem w 2009 r. stanowiły wydatki 

poniesione w następujących działach: Transport i łączność – 30,1%, Przetwórstwo 

przemysłowe – 17,3%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,7%, Ochrona zdrowia 

– 7,0%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,7%,  Administracja publiczna –

5,9%, Oświata i wychowanie – 5,1%, RóŜne rozliczenia – 4,4%, Rolnictwo i łowiectwo – 

3,5%. Łącznie udział wymienionych działów wynosił 87,7% wydatków ogółem. 

W 2009 r. wydatki w dziale Transport i łączność, zrealizowane w łącznej kwocie 

6.154.805 tys. zł, tj. 95,1% planowanych kwot, wzrosły w stosunku do 2008 r. o 17,7%. 

Wydatki tego działu w 2009 r. w 55,0% zostały przeznaczone na wydatki majątkowe. 

W dziale Przetwórstwo przemysłowe zrealizowano wydatki w kwocie 3.541.386 tys. zł (tj. 

83,9% planu), co ponad jedenastokrotnie przekroczyło wykonanie  2008 r. Wydatki tego 

działu w 2009 r. w 79,4% zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.  

W dziale RóŜne rozliczenia w 2009 r. zrealizowano wydatki w 89,0% planu i były one wyŜsze 

niŜ w 2008 roku o 22,9%, 100,0% wydatków tego działu stanowiły wpłaty jednostek 

samorządu terytorialnego do budŜetu państwa.  

Od 2004 r. wpłat dokonują równieŜ województwa, w których dochód podatkowy na 

1 mieszkańca województwa jest wyŜszy od 110% średniego dochodu podatkowego na 

1 mieszkańca w kraju.  

W 2009 r. wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dokonały 

województwa mazowieckie i dolnośląskie na łączną kwotę 890.881 tys. zł, tj. 100% kwoty 

zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 2009 rok. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków województw według działów przedstawiono 

w tablicach  załączonych do sprawozdania.  

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia według działów 

Wydatki na wynagrodzenia we wszystkich działach łącznie zaplanowane w wysokości 

1.741.407 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 1.655.903 tys. zł, tj. w 95,1% 

planu rocznego. W porównaniu do 2008 r. były wyŜsze o 17,3%. 
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Wykonanie oraz strukturę działową wydatków na wynagrodzenia zrealizowanych przez 

województwa w 2009 r. prezentuje poniŜsza tabela: 

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura  
Dynamika 

(4:2) Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 1 411 745 1 741 407 1 655 903 95,1 100,0 117,3 

Rolnictwo i łowiectwo 118 035 142 299 136 945 96,2 8,3 116,0 

Transport i łączność 143 891 159 144 157 513 99,0 9,5 109,5 

Administracja publiczna 484 623 659 966 607 744 92,1 36,7 125,4 

Oświata i wychowanie 401 298 437 078 428 297 98,0 25,9 106,7 

Ochrona zdrowia 8 140 8 518 8 094 95,0 0,5 99,4 

Pomoc społeczna 20 140 26 573 25 575 96,2 1,5 127,0 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 124 442 165 790 156 925 94,7 9,5 126,1 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 412 1 210 1 173 96,9 0,1 284,7 

Edukacyjna opieka wychowawcza 65 969 73 027 71 849 98,4 4,3 108,9 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 i 2009 r.  (Min. Fin.)  

W strukturze wydatków na wynagrodzenia przewaŜająca część środków budŜetowych 

przeznaczonych przez województwa dotyczyła działów: Administracja publiczna (36,7%), 

Oświata i wychowanie (25,9%), Transport i łączność (9,5%), Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej (9,5%), Rolnictwo i łowiectwo (8,3%). Łącznie, wydatki na wynagrodzenia 

w tych działach stanowiły 89,9% wszystkich wydatków na wynagrodzenia zrealizowanych 

przez województwa w 2009 r. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia zrealizowanych przez 

województwa według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania. 

2.3.2. Wydatki maj ątkowe według działów 

Wykonanie oraz strukturę działową wydatków majątkowych zrealizowanych przez 

województwa w 2009 r. prezentuje poniŜsza tabela:  

Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura 
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys.  zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

OGÓŁEM, 
w tym: 

4 774 385 11 090 634 9 958 990 89,8 100,0 208,6 

Rolnictwo i łowiectwo 330 118 402 103 311 536 77,5 3,1 94,4 

Przetwórstwo przemysłowe 102 958 3 085 848 2 810 808 91,1 28,2 * 

Transport i łączność 2 572 278 3 696 890 3 412 041 92,3 34,3 132,6 

Administracja publiczna 121 865 121 141 83 507 68,9 0,8  

Turystyka 1 904 233 554 178 114 76,3 1,8 * 
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Wykonanie  
2008 

Plan 
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie  
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Struktura 
Dynamika  

(4:2) Wyszczególnienie 

tys.  zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

Gospodarka mieszkaniowa 7 844 323 870 323 232 99,8 3,2 * 

Oświata i wychowanie 79 136 258 622 220 201 85,1 2,2 278,3 

Ochrona zdrowia 880 019 1 325 729 1 229 036 92,7 12,3 139,7 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 16 776 30 259 16 986 56,1 0,1 101,3 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 22 781 266 422 226 820 85,1 2,3 995,6 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 315 326 570 920 490 788 86,0 4,9 155,6 

Kultura fizyczna i sport 234 525 443 213 412 386 93,0 4,1 175,8 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.)  

 *)wskaźnik powyŜej 1000%.  

PrzewaŜająca część środków budŜetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki 

majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (34,3%), Przetwórstwo przemysłowe 

(28,2%), Ochrona zdrowia (12,3%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,9%), 

Kultura fizyczna i sport (4,1%), Gospodarka mieszkaniowa (3,2%) oraz Rolnictwo i łowiectwo 

(3,1%). Łącznie wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 96,5% wszystkich wydatków 

majątkowych województw.  

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych województw według działów 

przedstawiono w tablicach  załączonych do sprawozdania. 

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszka ńca  

Wydatki ogółem zrealizowane w 2009 r.w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwach, 

według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniŜsze zestawienie: 
Wydatki województw w przeliczeniu na 1 mieszka ńca 

(w zł) Wyszczególnienie 
2008 2009 

1 2 3 

Wydatki  ogółem,   
 z tego: 

341,10 536,70 

Wydatki maj ątkowe : 125,30 261,10 

 w  tym:  inwestycyjne 118,70 254,00 

Wydatki bie Ŝące, w tym: 215,90 275,60 

wynagrodzenia 37,00 43,40 

 w tym: wynagrodzenia osobowe 34,30 39,70 

pochodne od wynagrodzeń 6,20 7,20 

dotacje 88,90 136,60 

wydatki na obsługę długu 2,10 3,00 

pozostałe wydatki 81,40 0,20 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r.  (Min.Fin.)  
            Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2008 r. 
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Wydatki ogółem województw wykonane w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca były 

wyŜsze niŜ w 2008 r. o 57,3%. Rozpiętość w poziomie wydatków województw w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca była znaczna i wahała się od 372,3 zł tj. 69,4% średniej krajowej w 

województwie śląskim do 770,4 zł tj. 143,5% średniej w województwie lubuskim. 

Wydatki według województw na 1 mieszkańca w 2009 r. ujęte zostały w tablicach 

załączonych do sprawozdania. 

3. Wynik bud Ŝetów województw  

W 2009 r. budŜety samorządów województw zamknęły się deficytem w wysokości 

920.380 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.942.428 tys. zł. 

Z 16 samorządów województw, 4 województwa wypracowały nadwyŜkę budŜetową na kwotę 

156.679 tys. zł, a 12 województw zamknęło rok deficytem na kwotę 1.077.058 tys. zł. 

Liczbę województw, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2009 r. 

przedstawia poniŜsza tablica:  
Relacja wyniku do dochodów województw 

Wyszczególnienie 
Razem poni Ŝej 5% 5-10% powy Ŝej 10% 

1 2 3 4 5 

Województwa z nadwyŜką budŜetową  4 3 1 0 

Województwa z deficytem budŜetowym 12 5 6 1 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. 4 województwa osiągnęły nadwyŜkę budŜetową w przedziale do 10%  

wykonanych dochodów ogółem.  

Wśród 12 województw z deficytem budŜetowym w 1 województwie wynik w relacji do 

dochodów przekroczył 10%, a w pozostałych nie przekroczył 10%. 

Województwa zrealizowały w 2009 r. przychody w łącznej wysokości 3.128.318 tys. zł, 

natomiast rozchody w łącznej kwocie 1.046.354 tys. zł.  

PoniŜsze zestawienie przedstawia przychody i rozchody województw oraz ich strukturę 

w 2009 r.:  

Wyszczególnienie Wykonanie 
tys. zł 

Struktura 
%% 

1 2 3 

 Przychody ogółem,  
 z tego: 

3 128 318 100,0 

kredyty i poŜyczki  1 203 664 38,5 

spłata poŜyczek udzielonych 87 951 2,8 

nadwyŜka z lat ubiegłych 881 005 28,2 

papiery wartościowe 0 0,0 

obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych 506 752 16,2 

inne źródła, w tym: 448 947 14,4 

środki na pokrycie deficytu 81 393 2,6 
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Wyszczególnienie Wykonanie 
tys. zł 

Struktura 
%% 

1 2 3 

 Rozchody ogółem,  
 z tego: 1 046 354 100,0 

spłaty kredytów i poŜyczek  898 899 85,9 

poŜyczki (udzielone) 62 155 5,9 

wykup papierów wartościowych 0 0,0 

wykup obligacji samorządowych 35 300 3,4 

inne cele                 50 000    4,8 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów województw za 2009 r. (Min  Fin ) 

W 2009 r. w województwach przychody z tytułu kredytów i poŜyczek stanowiły 38,5%, 

a nadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych stanowiła 28,2% przychodów ogółem. 

Natomiast w rozchodach województw spłaty kredytów i poŜyczek stanowiły 85,9% 

rozchodów ogółem.  

4. Zobowi ązania według tytułów dłu Ŝnych i nale Ŝności województw 

W 2009 r. w strukturze zobowiązań województw udział kredytów i poŜyczek zmniejszył się, w 

porównaniu do 2008 r. o 9,6 punktu procentowego, natomiast udział papierów 

wartościowych zwiększył się o 9,6 punktu procentowego.  

 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

 

Zobowiązania województw w latach 2008 - 2009 zostały przedstawione poniŜej: 
Zobowi ązania województw 

2008 2009  3:2 Wyszczególnienie 

tys. zł % 
1 2 3 4 

Zobowi ązania województw według tytułów 
dłu Ŝnych, z tego: 

2 289 451 3 046 161 133,1 

Papiery wartościowe 116 000 448 872 387,0 

w tym: długoterminowe 116 000 448 872 387,0 

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTW W 2008 R.

94,8%
5,1%

0,1%

Papiery w artościow e Kredyty i poŜyczki

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTW W 2009 R.

85,2%

14,7%
0,1%

Wymagalne zobow iązania
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Zobowi ązania województw 

2008 2009  3:2 Wyszczególnienie 

tys. zł % 
1 2 3 4 

Kredyty i poŜyczki 2 171 387 2 594 319 119,5 

w tym: długoterminowe 1 725 895 2 494 319 144,5 

Wymagalne zobowiązania 2 064 2 970 143,9 

w tym z tytułu: dostaw towarów i usług 409 521 127,4 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Na koniec 2009 r. stan zadłuŜenia województw wynosił 3.046.161 tys. zł i były to w 61,8% 

zobowiązania wobec podmiotów krajowych. Na zobowiązania długoterminowe przypadała 

kwota 2.943.191 tys. zł, tj. 96,6% zobowiązań ogółem. 

W porównaniu do 2008 r., w 2009 r. zadłuŜenie ogółem województw wzrosło o 33,1%. 

Wskaźnik zadłuŜenia liczony jako udział zobowiązań ogółem w wykonanych dochodach 

ogółem w 2009 r. wyniósł 15,6% i w stosunku do 2008 r. zmniejszył się o 2,5 punktu 

procentowego. Natomiast wskaźnik udziału zobowiązań, bez zobowiązań związanych z 

realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w dochodach 

wykonanych wyniósł 15,4% i zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego, w porównaniu do 

2008 r. 

Liczba województw wg relacji zadłuŜenia do wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Lata  OGÓŁEM ZadłuŜonych 
PoniŜej 
  10% 

10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% PowyŜej 60% 

2008 16 16 8 1 2 4 1 0 0 

2009 16 15 6 5 3 0 1 0 0 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

Liczba województw wg relacji zadłuŜenia bez zobowiązań na realizację programów i 

projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek 
Liczba jednostek 

Lata  OGÓŁEM ZadłuŜonych 
PoniŜej 
  10% 

10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% PowyŜej 60% 

2008 16 15 8 1 1 5 0 0 0 

2009 16 15 6 5 3 0 1 0 0 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budŜetów województw za 2008 r. i 2009 r. (Min. Fin.) 

W 2009 r. zadłuŜenie poniŜej 20% dochodów ogółem wystąpiło w 11 województwach. 

W Ŝadnym wojewódzwie relacje zadłuŜenia do wykonanych dochodów ogółem nie były 

wyŜsze od 50%. 

Ze sprawozdań województw o stanie naleŜności wynika, Ŝe na koniec 2009 r. kwota 

naleŜności tych jednostek wynosiła 2.371.552 tys. zł. NaleŜności ogółem od podmiotów 

krajowych wynosiły 2.371.416 tys. zł, z tego na naleŜności długoterminowe przypadała kwota 

275.794 tys. zł. 

Udział naleŜności ogółem w wykonanych dochodach w 2009 r. stanowił 12,1%. 
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W  2009 r. w strukturze naleŜności województw, główne pozycje stanowiły naleŜności z tytułu 

gotówki i depozytów (78,6%) oraz poŜyczek (14,7%).  

STRUKTURA NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 
WOJEWÓDZTW W 2009 R.

3,3%3,3%

14,7%

78,6%

PoŜyczki Gotówka i depozyty NaleŜności wymagalne Pozostałe nalezności

 
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2009 r. (Min. Fin.) 

NaleŜności wymagalne w 19,0% dotyczyły naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług. 

Wymagalne naleŜności stanowiły 0,4% dochodów ogółem. 

5. Przychody i wydatki zakładów bud Ŝetowych i gospodarstw pomocniczych 

wojewódzkich jednostek bud Ŝetowych  

Przychody i wydatki jednostek organizacyjnych w województwach w 2009 r., w porównaniu 

z planem, przedstawiały się następująco: 
Plan  Wykonanie 3:2 

Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 

Ogółem     

1. Przychody 252 300 235 649 93,4 

w tym: dotacje z budŜetu 38 831 38 221 98,4 

2. Wydatki 249 853 233 725 93,5 

Wpłaty do budŜetów województw  334 2 288 684,9 

Zakłady bud Ŝetowe     

1. Przychody 136 994 127 642 93,2 

w tym: dotacje z z budŜetu 37 461 36 987 98,7 

2. Wydatki 135 213 126 741 93,7 

Wpłaty do budŜetów województw 263 1 876 712,9 

Gospodarstwa pomocnicze     

1. Przychody 115 306 108 007 93,7 

w tym: dotacje z budŜetu 1 370 1 234 90,1 

2. Wydatki 114 640 106 984 93,3 

Wpłaty do budŜetów województw 71 412 581,4 

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych i  
gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 
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W 2009 r. zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze w województwach zrealizowały 

przychody w wysokości 235.649 tys. zł, tj. 93,4% planu.  

Wydatki zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych wyniosły 233.725 tys. zł, 

tj. 93,5% planu. 

Stan środków obrotowych zmniejszył się z 9.889 tys. zł na początku roku do 8.389 tys. zł na 

koniec roku 2009, tj. o 15,2%.  

5.1. Zakłady bud Ŝetowe  

W 2009 r. przychody zakładów budŜetowych województw wyniosły 127.642 tys. zł, 

w stosunku do planu, przychody zrealizowano w 93,2%. 

Dotacje dla zakładów budŜetowych w województwach w 2009 r. według działów 

przedstawiono poniŜej.  

Plan Wykonanie 3:2 Struktura Wyszczególnienie 
 tys. zł %% 

1 2 3 4 5 

Dotacje ogółem   z tego: 37 461 36 987 98,7 100,0 

Oświata i wychowanie 32 337 31 926 98,7 86,3 

Kultura fizyczna i sport 3 060 3 001 98,1 8,1 

Rolnictwo i leśnictwo 1 812 1 808 99,8 4,9 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej  252 252 100,0 0,7 

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych zakładów budŜetowych i 
gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych za 2009 r. (Min.  Fin.) 

W strukturze działowej największy udział miały dotacje w działach: Oświata i wychowanie – 

86,3%, Kultura fizyczna i sport – 8,1%, Rolnictwo i łowiectwo – 4,9% i Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej – 0,7%. 

Stan środków obrotowych zakładów budŜetowych województw zmniejszył się z 7.526 tys. zł 

na początku roku do 6.213 tys. zł na koniec roku 2009, tj. o 17,4%.  

Zakłady budŜetowe otrzymały z województw 96,8% dotacji przeznaczonych dla zakładów 

budŜetowych i gospodarstw pomocniczych.  

Wydatki zakładów budŜetowych wyniosły 126.741 tys. zł, tj. 93,7% planu, a wpłaty do 

budŜetów województw 1.876 tys. zł. 

5.2. Gospodarstwa pomocnicze wojewódzkich jednostek  bud Ŝetowych 

W 2009 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości 108.007 tys. zł, 

tj. 93,7% planu. Stanowiły one 45,8% przychodów zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych jednostek budŜetowych w województwach. 
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Wydatki gospodarstw pomocniczych wyniosły 106.984 tys. zł, a wpłaty do budŜetów 

województw wyniosły 412 tys. zł, przy planie 71 tys. zł. 

Stan środków obrotowych zmniejszył się z 2.363 tys. zł na początku roku do 2.176 tys. zł na 

koniec roku 2009, tj. o 7,9%.  

Działalność gospodarstw pomocniczych w województwach dotyczy głównie działów: 

Rolnictwo i łowiectwo – 54,6%, Administracja publiczna – 15,0%, Działalności usługowej – 

11,6%, Gospodarki mieszkaniowej – 7,0%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

– 5,9%, Transport i łączność – 4,4%, i Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 

obszary i obiekty chronionej przyrody – 1,2% i Oświata i wychowanie – 0,3%. 

6. Fundusze celowe 

W 2009 roku w województwach występowały dwa fundusze celowe: 

- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 

- Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Stan środków obrotowych funduszy celowych ogółem w województwach zmniejszył się 

z 142.414 tys. zł na początek roku do 131.896 tys. zł na koniec roku 2009, tj. o 7,4%. 

Przychody funduszy wyniosły 218.606 tys. zł. Środki funduszy celowych w województwach 

zostały rozdysponowane w kwocie 229.124 tys. zł, z czego 131.015 tys. zł stanowiły 

wypłacone dotacje. 

6.1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  

Stan środków obrotowych Funduszu w województwach w 2009 r. zmniejszył się z kwoty 

88.849 tys. zł na początek roku do 74.310 tys. zł na koniec 2009 roku, tj. o 16,4%. 

Przychody Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 roku w województwach 

wyniosły 160.783 tys. zł. Środki te zostały rozdysponowane w kwocie 175.322 tys. zł, w tym 

dotacje wyniosły 130.510 tys zł. 

6.2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyj nym i 

Kartograficznym  

Stan środków obrotowych Funduszu zwiększył się z 53.565 tys. zł na początek 2009 roku do 

57.587 tys. zł na koniec roku, tj. o 7,5%. Przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku wyniosły 57.823 tys. zł. Środki 

Funduszu zostały rozdysponowane w kwocie 53.802 tys. zł, w tym 505 tys. zł stanowiły 

dotacje.  
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7. Rachunek dochodów własnych wojewódzkich jednoste k bud Ŝetowych  

Zrealizowane dochody wyniosły 60.894 tys. zł co stanowiło 85,7% planu, natomiast wydatki 

wyniosły 63.739 tys. zł i były niŜsze o 29,0% niŜ planowano. 
 

Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

(3:2) Wyszczególnienie  

w tys. zł %% 
1 2 3 4 

1. Dochody 71 092 60 894 85,7 

2. Wydatki 89 739 63 739 71,0 

w tym: wpłaty do budŜetu 28 649 2 323,6 

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych 
jednostek budŜetowych za 2009 r.  (Min. Fin.) 

 

Stan środków pienięŜnych zmniejszył się z 29.311 tys. zł na początku roku do 26.467 tys. zł 

na koniec 2009 roku tj. o 9,7%.  

Dane ze sprawozdań województw wskazują, Ŝe na rachunkach dochodów własnych 

dominowały dochody w działach: Oświata i wychowanie – 62,6%, Edukacyjna opieka 

wychowawcza – 17,1%, Transport i łączność – 13,2%, Rolnictwo i łowiectwo – 2,7% 

i Ochrona zdrowia – 1,6%, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody – 1,5%. 
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VI. Zbiorcze informacje dotycz ące środków na realizacj ę projektów 

i programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz 

innych środków zagranicznych niepodlegaj ących zwrotowi 

Celem polityki strukturalnej UE jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego w mniej 

zamoŜnych państwach członkowskich i tym samym niwelowanie róŜnic w rozwoju pomiędzy 

państwami członkowskimi, a takŜe pomiędzy ich regionami. Cel ten jest realizowany poprzez 

finansowanie działań mających na celu wzmocnienie atrakcyjności danego państwa, 

w którym dany region się znajduje.  

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, dochodami tych jednostek mogą być, między innymi, środki pochodzące 

z budŜetu Unii Europejskiej. 

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umoŜliwiają jednostkom samorządu 

terytorialnego równieŜ uzyskanie dofinansowania ze środków budŜetu państwa ich wkładu 

własnego, wymaganego przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków 

unijnych.  

W roku 2009 jednostki samorządu terytorialnego realizowały projekty ujęte w Narodowym 

Planie Rozwoju na lata 2004 - 2006, w tym głównie w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie bowiem z obowiązującą przy 

wykorzystywaniu środków UE zasadą „n+2”, projekty takie mogą być realizowane do 

końca 2008 r. NaleŜy w tym miejscu zauwaŜyć, iŜ decyzją Komisji Europejskiej przedłuŜony 

został okres wydatkowania funduszy z perspektywy 2004 – 2006 tj. do dnia 30 czerwca 

2009 r.  

W roku 2009 realizowano takŜe projekty, które były finansowane w ramach nowego okresu 

programowania 2007 – 2013. Są to projekty realizowane w ramach 16 Regionalnych 

Programów Operacyjnych oraz programów krajowych (Programu Infrastruktura 

i Środowisko, Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Kapitał Ludzki, Programu 

Rozwój Polski Wschodniej, Programu Pomoc Techniczna). 

Ze sprawozdań rocznych z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 

2009 r. wynika, iŜ przekazane jednostkom samorządu terytorialnego środki, na finansowanie 

i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności UE, a takŜe środki przekazane na pokrycie kosztów operacyjnych 

i wydatków ponoszonych w związku z działaniami dostosowawczymi do zadań unijnych, 

wyniosły 14.548.081 tys. zł, co stanowiło 83,8% ich planu rocznego (17.356.262 tys. zł), 

z tego: 
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- środki Unii Europejskiej – 13.263.643 tys. zł, co stanowiło 83,8% planu rocznego (plan 

15.828.767 tys. zł), 

- środki budŜetu państwa lub inne, przekazane jako współfinansowanie programów pomocy 

przedakcesyjnej, programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE, na 

pokrycie kosztów operacyjnych, a takŜe wydatków ponoszonych w związku z działaniami 

dostosowawczymi – 1.221.110 tys. zł, co stanowiło 83,6% planu rocznego (plan 

1.459.803 tys. zł), 

- środki z budŜetu państwa lub inne, przekazane na pokrycie kosztów operacyjnych, 

a takŜe wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi oraz inne środki 

UE – 63.328 tys. zł, co stanowiło 93,5 % planu rocznego (plan 67.691 tys. zł). 

Wysokość dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie 

i współfinansowanie programów i projektów unijnych w 2009 r., na tle zrealizowanych 

dochodów i wydatków ogółem budŜetów tych jednostek, prezentuje poniŜsze zestawienie: 

Wykonanie 
2008 

Plan  
(po zmianach)  

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik  
(4:3) 

Dynamika  
(4:2) Wyszczególnienie 

w tys. zł w % 
1 2 3 4 5 6 

Dochody ogółem  
w tym: 

142 568 988 158 673 170 154 842 461 97,6 108,6 

- środki z Unii Europejskiej na 
finansowanie programów i 
projektów  unijnych 

4 990 383 15 828 767 13 263 643 83,8 265,8 

- środki z budŜetu państwa lub 
inne na współfinansowanie 
programów i projektów unijnych 

409 390 1.459 803 1 221 110 83,6 298,3 

- środki z budŜetu państwa lub 
inne na pokrycie kosztów 
operacyjnych, a takŜe wydatków 
ponoszonych  w związku z 
działaniami integracyjnymi oraz 
inne środki UE 

48 163 67 691 63 328 93,5 131,5 

Wydatki ogółem  
w tym: 

145 182 636 181 270 709 167 828 195 92,3 115,2 

- na finansowanie programów i 
projektów  unijnych 

3 640 774 15 731 073 12 994 286 82,6 356,9 

- na współfinansowanie 
programów i  projektów unijnych 

2 575 040 5 529 684 4 587 434 56,1 178,6 

- na koszty operacyjne, a takŜe 
wydatki ponoszone w związku z 
działaniami integracyjnymi  

43 279 80 256 57 080 70,8 131,9 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008  i 2009 r. (Min. Fin.) 

Z otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty 14.548.081 tys. zł na 

finansowanie i współfinansowanie programów pomocy przedakcesyjnej oraz programów 

i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, 

finansowanie i współfinasowanie programów i projektów unijnych oraz kosztów 

operacyjnych, przypadało dla: 

- gmin    -  2.016.154 tys. zł, tj. 13,9%,  
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- powiatów    -     926.821 tys. zł, tj.   6,5%, 

- miast na prawach powiatu  -  2.001.520 tys. zł, tj. 13,9%,  

- województw   -  9.563.587 tys. zł, tj. 65,7%.  

W relacji do wykonanych dochodów ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu 

terytorialnego, ww. dochody stanowiły: 

- w gminach     -    3,1%, 

- w powiatach    -    4,6%, 

- w miastach na prawach powiatu  -    4,0%, 

- w województwach    -  48,9%. 

W 2009 roku, w stosunku do roku 2008, dochody budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego z omawianych tytułów były wyŜsze o 167%, przy czym: 

- dochody na finansowanie programów i  projektów unijnych były wyŜsze o 165,8%; 

- dochody na współfinansowanie programów i projektów unijnych były wyŜsze o 198,3%; 

- dochody na pokrycie kosztów operacyjnych, a takŜe wydatków ponoszonych w związku 

z działaniami integracyjnymi oraz inne środki UE były wyŜsze o 31,5%. 

Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu 

Unii Europejskiej, na podstawie ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz emitować papiery wartościowe. 

Zrealizowane w 2009 r. przychody ogółem, w tym przychody na realizację programów 

i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w podziale 

na rodzaje samorządu terytorialnego, przedstawia poniŜsza tabela: 
Jednostki 

samorz ądu 
terytorialnego  

Gminy Powiaty 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Województwa Wyszczególnienie 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 6 

Przychody ogółem,  
w tym: 

29 716 616 12 061 528 2 687 627 11 839 143 3 128 318 

kredyty i poŜyczki na realizację programów i 
projektów realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej 

1 457 556 553 180 130 003 738 274 36 100 

obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych 
na realizację programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej 

131 878 58 289 13 951 59 638  - 

pozostałe papiery wartościowe na realizację 
programów i projektów realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej 

777 - 777 - - 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 
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W 2009 r., w związku z realizacją programów i projektów unijnych, jednostki samorządu 

terytorialnego poniosły wydatki w wysokości 17.638.799 tys. zł, co stanowiło 82,7% ich 

rocznego planu (plan 21.341.013 tys. zł), z tego: 

- wydatki na finansowanie programów i projektów unijnych ze środków UE – 

12.994.285 tys. zł, tj. 82,6% ich rocznego planu (plan 15.731.073 tys. zł), 

- wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład 

publiczny  - 4.587.434 tys. zł, tj. 81,5% ich rocznego planu (plan 5.529.684 tys. zł),  

- wydatki na pokrycie kosztów operacyjnych, a takŜe wydatki ponoszone w związku 

z działaniami integracyjnymi oraz inne środki UE – 57.080 tys. zł, tj. 71,1% ich rocznego 

planu (plan 80.256 tys. zł). 

Z wykazanej wyŜej kwoty 17.638.799  tys. zł, przypadało na wydatki poniesione przez: 

- gminy –   3.524.812 tys. zł, co stanowiło 20% ogólnej kwoty wydatków na omawiane cele, 

- powiaty – 1.428.872 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 8,1%, 

- miasta na prawach powiatu – 3.016.865 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 17,1%, 

- województwa – 9.668.250 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 54,8%. 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie 

programów i projektów realizowanych w 2009 r. z udziałem środków Unii Europejskiej 

według działów zawiera poniŜsze zestawienie. 
Plan  

(po zmianach ) 
2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik 
(3:2) 

Struktura  
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 

Ogółem 
 z tego: 

21 341 013 17 638 799 82,7 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 670 710 415 002 61,9 2,4 

Leśnictwo 41 41 100 0,0 

Rybołówstwo i rybactwo 1 067 747 70,0 0,0 

Przetwórstwo przemysłowe 4 215 068 3 533 758 83,8 20,1 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

81 444 66 534 81,7 0,4 

Handel - - - - 

Hotele i restauracje 4 075 4 035 99,0 0,1 

Transport i łączność 4 523 193 3 957 748 87,5 22,5 

Turystyka 430 805 305 734 70,9 1,8 

Gospodarka mieszkaniowa 369 592 349 357 94,5 2,0 

Działalność usługowa 103 396 78 401 75,8 0,5 

Informatyka 13 824 6 329 45,8 0,1 

Nauka 54 236 39 496 72,8 0,2 

Administracja publiczna 558 750 428 710 76,7 2,4 

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

30 278 18 516 61,1 0,1 

Obsługa długu publicznego 1 790 290 16,2 0,0 
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Plan  
(po zmianach ) 

2009 

Wykonanie 
2009 

Wskaźnik 
(3:2) 

Struktura  
Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 

RóŜne rozliczenia 6 027 5 054 83,9 0,1 

Oświata i wychowanie 1 408 596 991 354 70,4 5,6 

Szkolnictwo wyŜsze 181 364 150 179 82,8 0,9 

Ochrona zdrowia 632 408 546 893 86,5 3,1 

Pomoc społeczna 735 279 575 716 78,3 3,3 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

2 052 477 1 734 438 84,5 9,8 

Edukacyjna opieka wychowawcza 266 088 253 122 95,1 1,4 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

3 034 009 2 553 076 84,2 14,4 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 155 558 879 084 76,0 5,0 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 

1 404 1 249 89,0 0,1 

Kultura fizyczna i sport 809 682 663 768 82,0 3,7 

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. (Min. Fin.) 

W strukturze wydatków dominowały wydatki na zadania realizowane w ramach działów: 

Transport i łączność, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego oraz Oświata i wychowanie – wydatki w tych działach stanowił 72,4% kwoty 

wykonanych wydatków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie programów i 

projektów unijnych. 
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VII. Zbiorcze wykonanie bud Ŝetów zwi ązków jednostek samorz ądu 

terytorialnego 

Z wykazanych w sprawozdaniach danych ze 158 związków jednostek samorządu 

terytorialnego, wynika, Ŝe dochody ogółem zrealizowane przez związki w 2009 r. wynoszą 

1.310.123 tys. zł, co stanowi 95,0% kwot zaplanowanych na ten rok.  

Wśród związków, 102 jednostki, tj. 64,6% łącznej ich liczby, zamknęło swoje budŜety 

nadwyŜką na łączną kwotę 35.817 tys. zł, deficyt wystąpił w 55 jednostkach, tj. w 34,8% 

łącznej ich liczby, na łączna kwotę 236.770 tys. zł. 

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 1.304.451 tys. zł, co stanowi 95,5% planu 

rocznego, zaś dotacje celowe w kwocie 5.672 tys. zł, co stanowi 43,9% planu. 

W porównaniu do 2008 r. dochody ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego 

wzrosły o 32,1,0%, dochody własne o 32,0%, a dotacje celowe wzrosły o 66,3%. 

W strukturze dotacji dla związków środki na zadania własne stanowiły 0,9%, na zadania 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 

18,3%, a środki pochodzące z funduszy celowych – 45,4%, przy czym na zadania 

inwestycyjne łącznie przeznaczonych zostało 55,7%. dotacji celowych. 

W strukturze dochodów ogółem związków, dochody własne stanowiły 99,6%, natomiast 

dotacje 0,4%. 

Wydatki ogółem, wykonane w kwocie 1.511.076 tys. zł, stanowią 85,5% kwoty planowanej na 

2009 r., przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 770.398 tys. zł, 

tj. 77,3% planu rocznego, zaś wydatki bieŜące w kwocie 740.678 tys. zł, tj. 96,2% planu 

rocznego. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 51,0%, a na wydatki 

bieŜące przypada 49,0%.  

Związki jednostek samorządu terytorialnego zaplanowały na 2009 r. deficyt w wysokości 

387.209 tys. zł, tj. na poziomie 28,1% zaplanowanych dochodów. Związki zamknęły swoje 

budŜety zbiorczo deficytem w kwocie 200.953 tys. zł, co w odniesieniu do dochodów 

wykonanych w tym okresie stanowi 15,3%. 

Stan zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009 r. wynosił 

432.209 tys. zł, przy czym zobowiązania wymagalne wynosiły 6.649 tys. zł, tj. 1,5% łącznej 

kwoty zobowiązań związków. Łączna kwota zadłuŜenia związków stanowiła 33,0% dochodów 

ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego.  

Stan naleŜności związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009 r. wynosił 

208.701 tys. zł, i w 4,1% były to naleŜności wymagalne. Łączna kwota naleŜności związków 

stanowiła 15,9% dochodów ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego. 
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poszczególnych powiatach 

Tablica 46. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów według województw 

Tablica 47. Wydatki powiatów według działów i rodzajów 

Tablica 48. Przychody i wydatki powiatowych zakładów budŜetowych, gospodarstw 
pomocniczych  
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Tablica 49. Informacja z wykonania budŜetów miast na prawach powiatu za 4 
kwartały 2009 r.  

Tablica 50. Dochody, wydatki i wynik miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca według 
województw 

Tablica 51. Dochody miast na prawach powiatu według działów 

Tablica 52. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych 
miastach na prawach powiatu 

Tablica 53. Zestawienie planu części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 
wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Tablica 54. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 
wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Tablica 55. Zestawienie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji 
celowych wykazanych przez miasta na prawach powiatu w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 
wydatków poniesionych w tych działach 

Tablica 56. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według 
województw 

Tablica 57. Dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast 
na prawach powiatu (część gminna) według województw 

Tablica 58. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych 
przez miasta na prawach powiatu (część gminna) na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej według województw 

Tablica 59. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według 
województw 

Tablica 60. Dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast 
na prawach powiatu (część powiatowa) według województw 

Tablica 61. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych 
przez miasta na prawach powiatu (część powiatowa) na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej według województw 

Tablica 62. Dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych przez  
miasta na prawach powiatu według województw 

Tablica 63. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów 

Tablica 64. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieŜących oraz wydatków 
bieŜących w dziale 750 – Administracja państwowa i samorządowa w 
poszczególnych miastach na prawach powiatu 

Tablica 65. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według 
województw 

Tablica 66. Przychody i wydatki zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych w 
miastach na prawach powiatu 

Tablica 67. Informacja z wykonania budŜetów województw za 4 kwartały 2009 r. 

Tablica 68. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca 

Tablica 69. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych 
województwach  



 173 

Tablica 70. Dochody województw według działów 

Tablica 71. Zestawienie planu części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 
wydatków województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

Tablica 72. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 
wydatków województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

Tablica 73. Zestawienie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji 
celowych wykazanych przez województwa w dziale 801 –Oświata i 
wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatków 
poniesionych w tych działach 

Tablica 74. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej województw 

Tablica 75. Dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
województw 

Tablica 76. Dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań realizowanych 
przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej  

Tablica 77. Dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych przez  
województwa 

Tablica 78. Wydatki województw według działów i rodzajów 

Tablica 79. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieŜących oraz wydatków 
bieŜących w dziale 750 – Administracja państwowa i samorządowa w 
poszczególnych województwach 

Tablica 80. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw 

Tablica 81. Przychody i wydatki wojewódzkich zakładów budŜetowych oraz gospodarstw 
pomocniczych  

Tablica 82. Informacja z wykonania budŜetów związków jednostek samorządu 
terytorialnego za 4 kwartały 2009 r. 

Tablica 83. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równowaŜącą 
subwencji ogólnej w 2009 r. 

Tablica 84. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część 
równowaŜącą subwencji ogólnej w 2009 r. 

Tablica 85. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na 
część równowaŜącą subwencji ogólnej w 2009 r. 

Tablica 86. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część 
regionalną subwencji ogólnej w 2009 r. 

 


