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UWAGI OGÓLNE

Niniejsze opracowanie zawiera informacje
o dochodach, wydatkach i wynikach bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego
w województwie lubuskim w 2010 r.
przygotowane na podstawie sprawozdañ
Ministerstwa Finansów.

Dochody i wydatki bud¿etowe zosta³y
pogrupowane wed³ug kryterium podstawowego
rodzaju dzia³alnoœci. Ponadto dochody
klasyfikuje siê wed³ug rodzaju ich Ÿróde³, zaœ
wydatki wed³ug szczegó³owego ich
przeznaczenia.

Podstawê prawn¹ okreœlaj¹c¹ procesy
z zakresu finansów publicznych (zwi¹zane
z gromadzeniem œrodków publicznych oraz ich
rozdysponowaniem) stanowi ustawa o finansach
publicznych: dla 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 157, poz.
1240), dla lat 2000-2009 (Dz. U. 2005 Nr 249,
poz. 2104) z póŸniejszymi zmianami.
W przypadku gospodarki finansowej jednostek
samorz¹du terytorialnego równie¿: ustawa
o samorz¹dzie gminnym, powiatowym,
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590-1592, z póŸniejszymi
zmianami) oraz ustawa o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966) z póŸniejszymi zmianami.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego, dochodami jednostek samorz¹du
terytorialnego s¹:

Dochody i wydatki bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego uchwalane s¹ przez
w³aœciwe rady na okres roku kalendarzowego,
w terminach i na zasadach okreœlonych
w ustawach o samorz¹dzie terytorialnym.
Miasto na prawach powiatu realizuje
jednoczeœnie zadania z zakresu dzia³ania gminy
oraz powiatu i sporz¹dza jeden bud¿et, w którym
okreœlone s¹ poszczególne dochody
z uwzglêdnieniem Ÿróde³ dochodów gminy
i powiatu oraz wydatki realizowane ³¹cznie przez
gminê i powiat. W zwi¹zku z powy¿szym
dochody i wydatki gmin podane s¹ bez
dochodów i wydatków gmin maj¹cych równie¿
status miasta na prawach powiatu, natomiast
dochody i wydatki miast na prawach powiatu
podane s¹ ³¹cznie z dochodami i wydatkami
czêœci gminnej i powiatowej.

DOCHODY W£ASNE,
?

w tym udzia³y we
wp³ywach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób
prawnych;
SUBWENCJA OGÓLNA – ustawowo
?
okreœlone œwiadczenie pieniê¿ne Skarbu
Pañstwa na rzecz poszczególnych jednostek
samorz¹du terytorialnego; Ustawa o dochodach
jednostek samorz¹dów terytorialnych
wprowadza wewnêtrzny podzia³ subwencji
ogólnej na czêœæ oœwiatow¹, wyrównawcz¹,
równowa¿¹c¹ (dla gmin i powiatów) oraz
regionaln¹ (dla województw); ponadto wystêpuje
czêœæ rekompensuj¹ca.
D O TA C J E C E L O W E
?

Z BUD¯ETU
PAÑSTWA – mog¹ byæ udzielane do wysokoœci
50% planowanych wydatków jednostki
samorz¹du terytorialnego na realizacjê danego
zadania, jeœli odrêbne przepisy nie stanowi¹
inaczej; Jednostka samorz¹du terytorialnego
realizuj¹ca zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, na mocy porozumieñ zawartych
z organami administracji rz¹dowej, otrzymuje od
tych organów dotacje celowe w kwocie
wynikaj¹cej z zawartego porozumienia.
Ponadto dochodami jednostek samorz¹du
terytorialnego mog¹ byæ œrodki pochodz¹ce ze
Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹ce zwrotowi,
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej
oraz inne œrodki okreœlone w innych przepisach.
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Bud¿ety gmin

W 2010 r. ³¹czne dochody bud¿etów gmin
wynios³y 2185,9 mln z³, tj. o 8,7% wiêcej ni¿ przed
rokiem. W przeliczeniu na 1 mieszkañca by³o to
œrednio 2847 z³ (wobec 2623 z³ w 2009 r.).
Dochody na 1 mieszkañca gminy wiejskiej by³y
o 3,7% wy¿sze ni¿ œrednio w Lubuskiem.

Dochody i wydatki bud¿etów gmin

Natomiast w gminach miejskich i miejskowiejskich wp³ywy do bud¿etu w przeliczeniu na
1 mieszkañca by³y ni¿sze od wartoœci œredniej w
województwie odpowiednio o 3,6% i 0,7%.

Dochody i wydatki bud¿etów gmin na 1 mieszkañca
3,5 tys. z³

2500 mln z³
2000

3,0

1500
2,5

1000
500

2,0
0

2009

2010
Dochody

1,5

Dochody

Wydatki

Wydatki
1,0
2005

2006

G³ównym Ÿród³em wp³ywów do bud¿etów
gmin by³y dochody w³asne, które stanowi³y
œrednio 44,9% ogó³u dochodów. W gminach
miejskich dochody w³asne zapewni³y 55,6%
wp³ywów do bud¿etów, w tym 15,9% stanowi³y
wp³ywy z podatku od nieruchomoœci, 15,7%
– z udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych, a 9,9% - dochody z maj¹tku.
Dochody w³asne w mniejszym stopniu wspiera³y
bud¿ety gmin miejsko-wiejskich i wiejskich,
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w których stanowi³y odpowiednio 44,6% i 38,8%
ogó³u dochodów. W gminach tych bardziej
znacz¹ce ni¿ w przypadku gmin miejskich by³y
subwencje ogólne oraz dotacje. Ich udzia³
w ogóle dochodów gmin wiejskich wyniós³
odpowiednio 32,1% i 29,1%, a w przypadku gmin
miejsko-wiejskich – 27,1% i 28,3%. Z kolei
w gminach miejskich subwencje ogólne
stanowi³y 20,6% ogó³u wp³ywów do bud¿etu,
a dotacje – 23,8%.

Struktura dochodów bud¿etów gmin wed³ug rodzajów w 2010 r.
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Bud¿ety gmin

£¹czne wydatki zrealizowane przez gminy
w Lubuskiem wynios³y 2529,1 mln z³, tj. o 15,3%
wiêcej ni¿ przed rokiem. W przeliczeniu na
1 mieszkañca gminy wyda³y œrednio 3294 z³, przy
czym w gminach wiejskich by³o to 3415 z³,

a w gminach miejsko-wiejskich – 3306 z³.
Wydatki bud¿etów lubuskich miast (bez miast
na prawach powiatu) na 1 mieszkañca
ukszta³towa³y siê na poziomie 3082 z³.

Struktura wydatków bud¿etów gmin wed³ug
rodzajów w 2010 r.
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Wydatki maj¹tkowe wynios³y ³¹cznie 693,7mln z³,
tj. 27,4% ogó³u wydatków bud¿etów gmin, przy czym
w 98,5% by³y to wydatki o charakterze
inwestycyjnym. Pozosta³e 72,6% stanowi³y wydatki
bie¿¹ce, w tym 30,6% przeznaczono na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ, 16,0%
– na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych, a 15,6%
– na zakup materia³ów i us³ug.

27,0%

Maj¹tkowe
w tym inwestycyjne

Bior¹c pod uwagê strukturê dzia³ow¹
zrealizowanych wydatków bud¿etów gmin,
powa¿nym obci¹¿eniem by³y wydatki na oœwiatê
i wychowanie, które stanowi³y 31,1% ogó³u
wydatkowanych œrodków. W przeliczeniu na
1 mieszkañca by³o to 1026 z³, w tym 157 z³ – na
przedszkola, a 26 z³ – na dowo¿enie uczniów do
szkó³. Na pomoc spo³eczn¹ gminy przeznaczy³y
œrednio 17,1% ogó³u wydatków, tj. 595 z³
w przeliczeniu na 1 mieszkañca, w tym na
oœrodki opieki spo³ecznej – 56 z³, na zasi³ki
i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe – 44 z³, na domy pomocy
spo³ecznej – 13 z³ oraz na ¿³obki – 5 z³
w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Dalsze 9,5%
ogó³u œrodków bud¿etowych przeznaczono na

Bie¿¹ce
w tym na wynagrodzenia

gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska.
W tym zakresie na 1 mieszkañca wydatkowano
313 z³, w tym 173 z³ – na gospodarkê œciekow¹
i ochronê wód, 52 z³ – na oœwietlenie ulic, placów
i dróg, 19 z³ – na oczyszczanie miast i wsi,
17 z³ na utrzymanie zieleni w miastach
i gminach, a 8 z³ – na gospodarkê odpadami.
Wydatki na administracjê publiczn¹ stanowi³y
9,3% ogó³u wydatków gmin, na transport
i ³¹cznoœæ – 8,5%, na kulturê i ochronê
dziedzictwa narodowego – 5,2%, na gospodarkê
mieszkaniow¹ – 3,8%, na kulturê fizyczn¹ i sport
– 3,4% oraz na bezpieczeñstwo publiczne
i ochronê przeciwpo¿arow¹ – 1,6%.
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Bud¿ety gmin

Struktura wydatków bud¿etów gmin wed³ug dzia³ów w 2010 r.
1,6%
5,7%
3,4%
3,8%
31,1%
4,8%
5,2%

8,5%

9,3%

Oœwiata i wychowanie
Pomoc spo³eczna
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Administracja publiczna
Transport i ³¹cznoœæ
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rolnictwo i ³owiectwo
Gospodarka mieszkaniowa
Kultura fizyczna i sport
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Pozosta³e

17,1%
9,5%

Wy¿sze wydatki ni¿ dochody bud¿etów gmin
skutkowa³y w 2010 r. deficytem w wysokoœci
343,2 mln z³. Najwiêkszy udzia³ w generowaniu
ujemnego wyniku ogó³em mia³y gminy miejskowiejskie, których zad³u¿enie stanowi³o 56,7%
wyniku ogó³em i wzros³o w ci¹gu roku o 81,0%.
Deficyt gmin wiejskich i miejskich wzrós³
odpowiednio o 135,3% i 53,5%, stanowi³
odpowiednio 29,0% i 14,3% zagregowanego
wyniku bud¿etów gmin.

W odniesieniu do lat poprzednich, w 2010 r.
pogorszeniu uleg³a relacja wyniku do dochodów
bud¿etów gmin, która wynios³a minus 15,7%,
wobec minus 9,0% w 2009 i minus 0,8% w 2008 r.
Najgorzej relacja ta kszta³towa³a siê w gminach
miejsko-wiejskich (minus 16,9%) oraz wiejskich
(minus 15,7%). W gminach miejskich wynios³a
minus 12,3%.

Dochody bud¿etów gmin na finansowanie i wspó³finansowanie programów
i projektów unijnych w 2010 r.
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Bud¿ety gmin

Dochody i wydatki bud¿etów gmin w 2010 r.a
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Bud¿ety miast na prawach powiatu

W 2010 r. ³¹czne dochody bud¿etów miast
na prawach powiatu: Gorzowa Wlkp.
i Zielonej Góry, ukszta³towa³y siê na poziomie
885,3 mln z³. By³y tym samym o 2,7% wy¿sze ni¿
w 2009 r. W przeliczeniu na 1 mieszkañca by³o to
œrednio 3644 z³ (wobec 3553 z³ w 2009 r.), przy

Dochody i wydatki bud¿etów
miast na prawach powiatu

czym dochody Zielonej Góry na 1 mieszkañca
wzros³y w skali roku o 6,6% i wynios³y 3978 z³.
Z kolei dochody Gorzowa Wlkp. w przeliczeniu
na 1 mieszkañca wynios³y 3331 z³ i by³y o 1,6%
ni¿sze ni¿ przed rokiem.

Dochody i wydatki bud¿etów miast na prawach powiatu na 1 mieszkañca
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G³ównym Ÿród³em wp³ywów do bud¿etów
miast na prawach powiatu by³y dochody w³asne,
które stanowi³y œrednio 51,6% ogó³u dochodów,
w tym 22,2% œrodków pochodzi³o z udzia³u
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
11,8% – z podatku od nieruchomoœci, a 4,1%
stanowi³y dochody z maj¹tku. Udzia³ dochodów
w³asnych w dochodach Zielonej Góry by³
o 3,5 pkt proc. wy¿szy ni¿ w dochodach Gorzowa
Wlkp. Bud¿ety miast na prawach powiatu
w znacz¹cy sposób wspiera³y œrodki w postaci
subwencji ogólnej, które stanowi³y 28,6% ogó³u
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dochodów bud¿etów miast, w tym 26,9%
– stanowi³a czêœæ oœwiatowa subwencji.
W bud¿ecie Gorzowa Wlkp. subwencja ogólna
stanowi³a 30,1% dochodów, a w przypadku
Zielonej Góry – 27,4%. Dalsze 19,7% wp³ywów
do bud¿etu zapewni³y dotacje, w tym 9,1%
– z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej. Udzia³ dotacji
w dochodach obu miast utrzymywa³ siê na
zbli¿onym poziomie: w Gorzowie Wlkp. – 20,2%,
a w Zielonej Górze – 19,3%.

Struktura dochodów bud¿etów miast na prawach powiatu wed³ug rodzajów w 2010 r.
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Bud¿ety miast na prawach powiatu

Wydatki maj¹tkowe wynios³y ³¹cznie
265,7 mln z³, tj. 25,5% ogó³u wydatków bud¿etów
miast na prawach powiatu, przy czym w 98,6%
by³y to wydatki o charakterze inwestycyjnym.
Pozosta³e 74,5% stanowi³y wydatki bie¿¹ce,
w tym 33,5% przeznaczono na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ, 14,9% – na dotacje,
13,4% – na zakup materia³ów i us³ug, a 8,1% – na
œwiadczenia na rzecz osób fizycznych.
W przeliczeniu na 1 mieszkañca Gorzowa Wlkp.

i Zielonej Góry, wydatki bie¿¹ce wzros³y w relacji
do 2009 r. œrednio o 10,2% (do poziomu 3190 z³),
a inwestycyjne zmniejszy³y siê w ujêciu rocznym
o 5,0% i wynios³y 1078 z³.

Struktura wydatków bud¿etów miast na prawach
powiatu wed³ug rodzajów w 2010 r.

74
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28,9%
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£¹czne wydatki zrealizowane przez lubuskie
miasta na prawach powiatu wynios³y
1040,7 mln z³, tj. o 5,9% wiêcej ni¿ przed rokiem.
W przeliczeniu na 1 mieszkañca miasta wyda³y
œrednio 4283 z³ (wobec 4050 z³ w 2009 r.).
W Gorzowie Wlkp. by³o to 4037 z³, a w Zielonej
Górze – 4546 z³.

25,2%
Maj¹tkowe
w tym inwestycyjne

Bie¿¹ce
w tym na wynagrodzenia

Bior¹c pod uwagê strukturê dzia³ow¹
zrealizowanych wydatków bud¿etów miast na
prawach powiatu, najwiêcej œrodków
finansowych przeznaczono na oœwiatê
i wychowanie (30,8%). W przeliczeniu na
1 mieszkañca by³o to 1318 z³, w tym 221 z³ – na
przedszkola. Na pomoc spo³eczn¹ i pozosta³e
zadania w zakresie polityki spo³ecznej miasta
przeznaczy³y œrednio 15,2% ogó³u wydatków, tj.

652 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca, w tym na
domy pomocy spo³ecznej – 89 z³, na placówki
opiekuñczo-wychowawcze – 43 z³, na oœrodki
opieki spo³ecznej – 37 z³, na zasi³ki i pomoc
w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe – 27 z³, na rodziny
zastêpcze oraz na ¿³obki – po 26 z³
w przeliczeniu na 1 mieszkañca.

Dalsze 11,1% ogó³u œrodków bud¿etowych
przeznaczono na transport i ³¹cznoœæ (tj. 475 z³
na 1 mieszkañca), 8,5% – na kulturê fizyczn¹
i sport (tj. 366 z³), 7,6% – na kulturê i ochronê
dziedzictwa narodowego (325 z³), w tym 249 z³ na
centra kultury i sztuki. Wydatki na administracjê
publiczn¹ stanowi³y 7,2% ogó³u poniesionych
wydatków (tj. 308 z³ na 1 mieszkañca), w tym 235
z³ przeznaczono na urzêdy miast, a 6 z³ – na rady

miast. Na gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska miasta wyasygnowa³y 5,7% ogó³u
wydatków bud¿etu (tj. 243 z³ w przeliczeniu na
1 mieszkañca), w tym 46 z³ – na oczyszczanie
miast i wsi, 39 z³ – na oœwietlenie ulic, placów
i dróg, 38 z³ – na gospodarkê œciekow¹ i ochronê
wód, a 12 z³ – na utrzymanie zieleni w miastach.
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Struktura wydatków bud¿etów miast na prawach powiatu wed³ug dzia³ów w 2010 r.
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Wy¿sze wydatki ni¿ dochody bud¿etów miast
na prawach powiatu skutkowa³y w 2010 r.
deficytem w wysokoœci 155,4 mln z³. Wiêkszy
udzia³ w generowaniu ujemnego wyniku ogó³em
mia³ Gorzów Wlkp., którego zad³u¿enie stanowi³o
57,0% wyniku ogó³em i wzros³o w ci¹gu roku
o 51,9%. Deficyt Zielonej Góry wzrós³ w ujêciu
rocznym o 6,9%.
W odniesieniu do lat poprzednich, w 2010 r.
pogorszeniu uleg³a relacja wyniku do dochodów
bud¿etów miast na prawach powiatu, która
wynios³a minus 17,5%, wobec minus 14,0%
w 2009 i minus 4,2% w 2008 r. Gorzej relacja ta
kszta³towa³a siê w Gorzowie Wlkp. (minus 21,2%).
W Zielonej Górze wynios³a minus 14,3%.

Dochody bud¿etów miast na prawach powiatu na
finansowanie i wspó³finansowanie programów
i projektów unijnych w 2010 r.
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W 2010 r. ³¹czne dochody powiatów
(bez miast na prawach powiatu) wynios³y
684,1 mln z³, tj. wzros³y w relacji do 2009 r.
o 1,7%. W przeliczeniu na 1 mieszkañca by³o to
œrednio 891 z³ (wobec 877 z³ w 2009 r.), przy
czym najni¿sze dochody na 1 mieszkañca
notowano w powiatach: zielonogórskim
i strzelecko-drezdeneckim (odpowiednio 702 z³
i 825 z³), a najwy¿sze w powiatach:

Dochody i wydatki bud¿etów powiatów

œwiebodziñskim i sulêciñskim (odpowiednio
1052 z³ i 1009 z³). W najwiêkszym stopniu
wzros³y dochody na 1 mieszkañca powiatu
nowosolskiego (o 18,6%), kroœnieñskiego
(o 9,4%) oraz ¿arskiego (o 8,0%). Ni¿sze ni¿
przed rokiem by³y dochody na 1 mieszkañca
powiatu: s³ubickiego (o 21,3%), sulêciñskiego
(o 12,0%), miêdzyrzeckiego (o 8,9%) oraz
zielonogórskiego (o 5,1%).

Dochody i wydatki bud¿etów powiatów na 1 mieszkañca
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W wiêkszoœci powiatów podstawowym
Ÿród³em wp³ywów do bud¿etów by³a subwencja
ogólna. Jej udzia³ w ogóle dochodów powiatów
wyniós³ œrednio 43,6%, by³ jednak zró¿nicowany
w poszczególnych powiatach: od 22,3%
w powiecie gorzowskim do 54,4% w powiecie
strzelecko-drezdeneckim. Blisko 1/3 ogó³u
dochodów powiatów stanowi³a czêœæ oœwiatowa
subwencji ogólnej (31,3%), a dalsze 9,6%
– pochodzi³o jej z czêœci wyrównawczej.

Dotacje zasili³y bud¿ety powiatów w 28,9%,
w najmniejszym stopniu w powiatach ¿arskim
i strzelecko-drezdeneckim – po 23,7%.
Relatywnie wiêksze wsparcie finansowe
w postaci dotacji otrzyma³y powiaty: gorzowski
(38,9% ogó³u dochodów) oraz s³ubicki (32,8%).
W ramach dotacji, 23,0% ogó³u dochodów
powiatów stanowi³y dotacje celowe, w tym 13,6%
– z bud¿etu pañstwa na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej.

Pozosta³e 27,5% dochodów bud¿etów
powiatów stanowi³y dochody w³asne, w tym 11,0%
– z udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Najwiêkszy udzia³ dochodów
w³asnych notowano w powiatach: gorzowskim
(38,8%) i zielonogórskim (35,8%), le¿¹cych wokó³

g³ównych oœrodków spo³eczno-gospodarczych
województwa – Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.
Zdecydowanie mniejsze dochody w³asne
notowano w powiatach: ¿agañskim (19,2% ogó³u
dochodów bud¿etu), wschowskim (21,8%) oraz
strzelecko-drezdeneckim (21,9%).
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Struktura dochodów bud¿etów powiatów wed³ug rodzajów w 2010 r.
Dochody w³asne
Dotacje
Subwencja ogólna

40

£¹czne wydatki zrealizowane przez powiaty
województwa lubuskiego wynios³y 750,6 mln z³,
tj. o 4,8% wiêcej ni¿ przed rokiem. W przeliczeniu
na 1 mieszkañca by³o to 978 z³ (wobec 934 z³
w 2009 r.). Najwy¿sze wydatki w przeliczeniu na
1 mieszkañca ponios³y powiaty: œwiebodziñski

Wydatki maj¹tkowe bud¿etów powiatów
wynios³y 137,7 mln z³, tj. 18,3% ogó³u wydatków,
przy czym w 99,3% by³y to wydatki o charakterze
inwestycyjnym. Pozosta³e 81,7% stanowi³y
wydatki bie¿¹ce, w tym 46,8% przeznaczono
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,
17,9% – na zakup materia³ów
i us³ug, 3,7% – na œwiadczenia na rzecz osób
fizycznych, a 3,2% – na dotacje. W przeliczeniu
na 1 mieszkañca wydatki bie¿¹ce wzros³y
w relacji do 2009 r. œrednio o 10,7% (do poziomu
798 z³), a inwestycyjne zmniejszy³y siê w ujêciu
rocznym o 16,2% i wynios³y 178 z³ na
1 mieszkañca.

Bior¹c pod uwagê strukturê dzia³ow¹
zrealizowanych wydatków bud¿etów powiatów,
najwiêcej œrodków finansowych przeznaczono
na oœwiatê i wychowanie (28,5%). W przeliczeniu
na 1 mieszkañca by³o to 279 z³, w tym 127 z³ – na
szko³y zawodowe, 80 – na licea ogólnokszta³c¹ce, 26 z³ – na szko³y podstawowe
specjalne, 14 z³ – na gimnazja specjalne, a 9 z³
– na szko³y zawodowe specjalne. Na pomoc
spo³eczn¹ i pozosta³e zadania w zakresie polityki
spo³ecznej powiaty wyasygnowa³y œrednio
19,7% ogó³u wydatków, tj. 192 z³ w przeliczeniu
na 1 mieszkañca, w tym na domy pomocy
spo³ecznej – 68 z³, na placówki opiekuñczowychowawcze – 32 z³, na rodziny zastêpcze
– 28 z³ oraz na powiatowe centra pomocy

60

80

100%

(1204 z³), nowosolski (1071 z³), sulêciñski
(1066 z³), gorzowski (1053 z³) oraz kroœnieñski
(1037 z³). W pozosta³ych powiatach wydatki na
1 mieszkañca nie przekroczy³y 1000 z³,
a najni¿sze by³y w powiecie zielonogórskim
(796 z³) oraz miêdzyrzeckim (863 z³).

Struktura wydatków bud¿etów powiatów wed³ug
rodzajów w 2010 r.

81,7%
40,7%
%

20

18,3
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Maj¹tkowe
w tym inwestycyjne

Bie¿¹ce
w tym na wynagrodzenia

rodzinie – 8 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca.
Dalsze 14,7% ogó³u wydatków (tj. 144 z³ na
1 mieszkañca) powiaty przeznaczy³y na
transport i ³¹cznoœæ. Wydatki na administracjê
publiczn¹ (100 z³ na 1 mieszkañca) stanowi³y
10,2% ogó³u wydatków, w tym 88 z³
w przeliczeniu na 1 mieszkañca przeznaczono
na starostwa powiatowe, a 4 z³ – na rady
powiatów. Œrednio 7,6% ogó³u wydatków
stanowi³y œrodki przeznaczone na ochronê
zdrowia (75 z³ na 1 mieszkañca), w tym 32 z³ na
szpitale ogólne. W zakresie bezpieczeñstwa
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej
wydatkowano 6,5% œrodków bud¿etowych
(tj. 63 z³ na 1 mieszkañca).
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Struktura wydatków bud¿etów powiatów wed³ug dzia³ów w 2010 r.
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Wy¿szy poziom wydatków ni¿ dochodów
bud¿etów powiatów skutkowa³ w 2010 r.
deficytem w wysokoœci 66,5 mln z³. Najwiêkszy
udzia³ w generowaniu ujemnego wyniku ogó³em
mia³y powiaty: nowosolski i gorzowski (których

zad³u¿enie stanowi³o odpowiednio 16,4%
i 16,2% wyniku ogó³em). Dodatni wynik
notowano jedynie w powiecie miêdzyrzeckim, na
poziomie 1,6 mln z³.

W odniesieniu do lat poprzednich,
w 2010 r. pogorszeniu uleg³a relacja wyniku do
dochodów bud¿etów powiatów, która wynios³a
minus 9,7%, wobec minus 6,5% w 2009 i minus
0,8% w 2008 r. Najgorzej relacja ta kszta³towa³a
siê w powiatach: gorzowskim (minus 17,8%),
strzelecko-drezdeneckim (minus 15,8%),

œwiebodziñskim (minus 14,5%), zielonogórskim
(minus 13,4%) oraz nowosolskim (minus 13,2%).
Bardziej korzystnie wskaŸnik ten kszta³towa³ siê
w powiecie miêdzyrzeckim (3,2%) oraz
¿agañskim (minus 2,9%) i sulêciñskim (minus
5,6%).

Dochody bud¿etów powiatów na finansowanie i wspó³finansowanie
programów i projektów unijnych w 2010 r.
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Dochody i wydatki bud¿etów powiatów i miast na prawach powiatu w 2010 r.
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W 2010 r. dochody bud¿etu województwa
lubuskiego wynios³y 475,3 mln z³ i by³y o 37,1%
ni¿sze ni¿ w 2009 r. G³êbszy spadek dochodów
notowano tylko w 3 województwach:
w wielkopolskim (o 44,4%), ³ódzkim (o 41,0%)
i pomorskim (o 38,6%). W przeliczeniu na

Dochody i wydatki bud¿etu województwa

1 mieszkañca dochody województwa wynios³y
œrednio 470 z³ (wobec 749 z³ w 2009 r.) i pomimo
spadku w stosunku do 2009 r. pozosta³y na
relatywnie wysokim poziomie (wy¿sze notowano
w województwie opolskim – 479 z³ na
1 mieszkañca).

Dochody i wydatki bud¿etu województwa na 1 mieszkañca
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W strukturze rodzajowej dochodów bud¿etu
województwa dominuj¹ dotacje, które w 2010 r.
stanowi³y 43,7% ogó³u wp³ywów bud¿etowych,
przy czym 25,6% wp³ywów zapewni³y dotacje
rozwojowe, w tym 17,8% – inwestycyjne. Dotacje
celowe stanowi³y 18,2% wp³ywów do bud¿etu
województwa, w tym 14,4% – dotacje z bud¿etu
pañstwa na zadania z zakresu administracji
rz¹dowej.
Dalsze 29,9% œrodków w bud¿ecie
województwa pochodzi³o z subwencji ogólnej,
w tym 13,8% – z czêœci wyrównawczej

2006

2007

2008

2009

2010

subwencji, a 12,2% – z jej czêœci regionalnej.
Dochody w³asne województwa zapewni³y 26,4%
ogó³u wp³ywów bud¿etowych, w tym 13,4%
pochodzi³o z udzia³u w podatku dochodowym od
osób prawnych, a 3,9% – z podatku od osób
fizycznych. W przeliczeniu na 1 mieszkañca
dochody w³asne wynios³y 124 z³ i by³y o 25 z³
ni¿sze ni¿ œrednio w kraju (najwy¿sze notowano
województwie mazowieckim i dolnoœl¹skim –
odpowiednio 325 z³ i 185 z³ na 1 mieszkañca),
a najni¿sze w lubelskim (73 z³).

Struktura dochodów bud¿etu województwa wed³ug rodzajów w 2010 r.
Dochody w³asne
Dotacje
Subwencja ogólna
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Znacz¹cym obci¹¿eniem bud¿etu
województwa by³y wydatki maj¹tkowe o wartoœci
229,1 mln z³, tj. 44,6% ogó³u wydatków, przy
czym w 99,8% by³y to wydatki inwestycyjne.
Pozosta³e 55,4% stanowi³y wydatki bie¿¹ce,
w ramach których 19,8% przeznaczono na
dotacje, 17,1% na zakup materia³ów i us³ug,
14,3% – na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ, 1,5% – na obs³ugê d³ugu
publicznego.

Struktura wydatków bud¿etu województwa wed³ug
rodzajów w 2010 r.
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Wydatki zrealizowane przez województwo
lubuskie wynios³y 513,4 mln z³, tj. o 34,0% mniej
ni¿ przed rokiem. W przeliczeniu na
1 mieszkañca by³o to 508 z³ (wobec 770 z³
w 2009 r.), co stawia lubuskie w czo³ówce
województw o najwy¿szych wydatkach
w przeliczeniu na 1 mieszkañca (za
województwem opolskim z wydatkami
w wysokoœci 539 z³ na 1 mieszkañca).

12,3%

44,5%
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w tym inwestycyjne

Bie¿¹ce
w tym na wynagrodzenia

W przeliczeniu na 1 mieszkañca wydatki
bie¿¹ce zmniejszy³y siê w relacji do 2009 r.
œrednio o 4,2% (do poziomu 281 z³),

a inwestycyjne zmniejszy³y siê w ujêciu rocznym
o 52,5% i wynios³y 226 z³.

Bior¹c pod uwagê strukturê dzia³ow¹
zrealizowanych wydatków bud¿etu województwa,
najwiêcej œrodków finansowych przeznaczono
na transport i ³¹cznoœæ (48,1%). W przeliczeniu
na 1 mieszkañca by³o to 245 z³, z których 164 z³
wydano na drogi publiczne wojewódzkie. Dalsze
12,4% wydatków (tj. 63 z³ na 1 mieszkañca)
zrealizowano w dziale rolnictwo i ³owiectwo,
a 9,8% (tj. 50 z³ na 1 mieszkañca) przeznaczono
na zadania z zakresu administracji publicznej. Na
kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
z bud¿etu województwa wyasygnowano 5,5%
ogó³u œrodków, co w przeliczeniu na
1 mieszkañca wynios³o 28 z³, w tym 10 z³ – na
biblioteki, 7 z³ – na teatry, a 3 z³ – na filharmonie,

orkiestry, chóry i kapele. Dalsze 4,8% wydatków
(tj. 24 z³ na 1 mieszkañca) poniesiono w dziale
przetwórstwo przemys³owe, a 4,5% (tj. 23 z³)
– w dziale kultura fizyczna i sport. Na pomoc
spo³eczn¹ i pozosta³e zadania w zakresie polityki
spo³ecznej przeznaczono 4,2% wydatków
bud¿etowych. By³o to 21 z³ w przeliczeniu na
1 mieszkañca. Na ochronê zdrowia wydano 3,6%
œrodków z bud¿etu województwa, tj. 18 z³ na
1 mieszkañca, w tym 6 z³ na mieszkañca
stanowi³y wydatki w zakresie medycyny pracy.
Wydatki na oœwiatê i wychowanie w przeliczeniu
na 1 mieszkañca wynios³y 17 z³, a na obs³ugê
d³ugu publicznego – 8 z³.
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Struktura wydatków bud¿etu województwa wed³ug dzia³ów w 2010 r.
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Wy¿szy poziom wydatków ni¿ dochodów
bud¿etu województwa skutkowa³ w 2010 r.
deficytem w wysokoœci 38 mln z³. Tym samym
udzia³ Lubuskiego w generowaniu ³¹cznego
ujemnego wyniku bud¿etów województw wyniós³
3,3%.
W odniesieniu do lat poprzednich, w 2010 r.
pogorszeniu uleg³a relacja wyniku do dochodów
bud¿etu województwa, która wynios³a minus 8,0%,

wobec minus 2,8% w 2009 i 3,0% w 2008 r.
Dla porównania, œrednia wartoœæ wskaŸnika dla
ogó³u województw wynios³a 8,1%, a rozpiêtoœæ
wskaŸnika kszta³towa³a siê od minus 28,6%
i minus 20,3% w województwach dolnoœl¹skim
i pomorskim, do minus 2,0% i 6,9%
w województwach lubelskim i podlaskim, przy
czym województwo podlaskie by³o jedynym, które
zamknê³o rok nadwy¿k¹ bud¿etow¹.

Dochody bud¿etu województwa na finansowanie i wspó³finansowanie
programów i projektów unijnych w 2010 r.
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