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UWAGI OGÓLNE 

 
Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie 

sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Finansów. 

Podstawę prawną określającą procesy związane z gromadzeniem środków publicznych i ich 

rozdysponowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi ustawa z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., zmieniając zasady 

gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. 

W ww. ustawie m.in.: 

 wyodrębniono budżet środków europejskich 

 wprowadzono pojęcie płatności z tego budżetu 

 wprowadzono dotację celową, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy 

 wprowadzono nowe formy organizacyjno-prawne gospodarki pozabudżetowej jednostek 

samorządu terytorialnego: instytucje gospodarki budżetowej, samorządowe, zakłady 

budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze. 

Prezentowane kategorie budżetowe grupowane są według aktualnej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr. 38, poz. 207.). 

Na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się: 

DOCHODY WŁASNE, tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób 

prawnych, wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  

(np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności 

cywilno-prawnych), dochody z majątku (np. z najmu i dzierżawy) oraz środki na dofinansowanie 

własnych zdań z innych źródeł. 

DOTACJE: 

 CELOWE: 

1) z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej, własne oraz 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; 

2) otrzymane z funduszy celowych; 

3) pozostałe dotacje, w tym realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

 §§ 200 i 620 - przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności  

z budżetu środków europejskich (kategoria określona jako paragrafy 200 i 620, która zastąpiła 

dotację rozwojową, ujętą do 2009 r. w ramach dochodów jednostek samorządu terytorialnego; 

do 31 grudnia 2009 r. dotacje rozwojowe przekazywano bezpośrednio na rachunki budżetów 

samorządów województw, które następnie przekazywały je niższym szczeblom, natomiast od 

początku 2010 r. samorządy otrzymywały środki europejskie w formie płatności z budżetu 

środków europejskich, zaś środki stanowiące współfinansowanie krajowe – w formie dotacji 

celowej. 

 

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA – składająca się z części: wyrównawczej, 

oświatowej, rekompensującej, równoważącej i regionalnej. 

 

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na majątkowe (w tym inwestycyjne)  
i bieżące, do których zalicza się m.in.: wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), wydatki na 
zakup materiałów i usług, dotacje m.in. dla jednostek organizacyjno-prawnych działających  
w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń 
i gwarancji. 
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I. JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE WOJEWÓDZTWA 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603) w województwie lubuskim funkcjonuje  

12 powiatów i 83 gminy (w tym 2 miasta mające status miasta na prawach powiatu). Spośród 

1022,8 tys.
1
 mieszkańców województwa lubuskiego najwięcej (40,4%) stanowią mieszkańcy 33 gmin 

miejsko-wiejskich. Dalsze 38,2% stanowią mieszkańcy 9 gmin miejskich, w tym 23,8% to mieszkańcy 

miast na prawach powiatu: Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Pozostałe 21,4% mieszkańców 

województwa koncentruje 41 gmin wiejskich. 

 

Ludność województwa lubuskiego według powiatów w 2011 r. 

 

 
 

                                                             
1
 Ludność faktycznie zamieszkała według NSP 2011. 
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II. DOCHODY BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

W 2011 r. dochody jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim wyniosły 

4419,0 mln zł, tj. wzrosły w relacji do 2010 r. o 4,5% oraz o 2,7% w stosunku do 2009 r. Wzrost 

dochodów w relacji do 2010 r. notowano na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, 

najwyższy w powiatach (średnio o 13,9%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (o 1,7%). 

 

Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. 

 

W strukturze dochodów jednostek samorządu terytorialnego ogółem największy udział miały 

dochody własne (średnio 44,3% wobec 41,4% w 2010 r.). Dalsze 29,7% stanowiła subwencja ogólna 

(wobec 30,5% w 2010 r.), a 26,0% - dotacje (wobec 28,0% w 2010 r.). 

 

Tabl. 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.  

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM a 2240552,8 900802,1 779167,1 498454,6 

 
b 102,5 101,7 113,9 104,9 

Dochody własne a 1112189,9 482026,5 212779,8 152540,3 

 
b 113,3 105,5 113,0 121,7 

Dotacje  a 520329,5 152883,4 254347,5 219748,0 

 
b 85,8 87,6 128,6 105,7 

Subwencja ogólna a 608033,3 265892,2 312039,8 126166,2 

 b 101,7 104,8 104,7 88,9 

 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

kształtowały się na poziomie od 493 zł (dochody województwa) do 3703 zł (dochody miast na prawach 

powiatu). Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 2919 zł, przy czym  

w gminach wiejskich było to 3048 zł na 1 mieszkańca, w gminach miejskich – 2919 zł, a w gminach 

miejsko-wiejskich – 2850 zł. Dochody powiatów na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1015 zł. 

 

 

1. DOCHODY WŁASNE 

 

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim wyniosły 

łącznie 1959,5 mln zł i były o 11,8% wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost dochodów własnych  

w skali roku notowano na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, najwyższy w budżecie 

województwa (o 21,7%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (o 5,5%). Udział dochodów 
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własnych w ogóle dochodów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł średnio 44,3%, jednak 

wyższy był w miastach na prawach powiatu (53,5%) i w gminach (49,7%), a niższy w dochodach 

województwa (30,6%) i powiatów (27,3%). W relacji do 2010 r. udział dochodów własnych w ogóle 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększył się średnio o 2,9 pkt proc., przy czym  

w dochodach gmin wzrost udziału dochodów własnych wyniósł 4,7 pkt proc., w dochodach 

województwa – 4,2 pkt proc., w dochodach miast na prawach powiatu – 1,9 pkt proc. Udział dochodów 

własnych w dochodach powiatów zmniejszył się w skali roku o 0,2 pkt proc. 

 
Tabl. 2. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM a 1112189,9 482026,5 212779,8 152540,3 

 
b 113,3 105,5 113,0 121,7 

Podatek dochodowy od osób prawnych a 18859,1 16687,3 3889,3 71058,2 

 
b 121,5 104,6 120,5 111,6 

Podatek dochodowy od osób fizycznych a 313185,7 210665,5 86480,4 20615,0 

 
b 115,7 107,4 115,1 112,2 

Podatek rolny a 27860,4 156,2 - - 

 
b 107,0 104,5 - - 

Podatek leśny a 14438,7 57,8 - - 

 
b 113,2 113,8 - - 

Podatek od nieruchomości a 334128,0 109476,4 - - 

 
b 110,1 104,9 - - 

Podatek od środków transportowych a 15614,9 7392,7 - - 

 
b 109,0 97,8 - - 

Podatek od działalności gospodarczej a 1049,4 513,5 - - 

 
b 99,4 84,2 - - 

Podatek od spadków i darowizn a 2834,3 972,3 - - 

 
b 124,7 89,8 - - 

Podatek od czynności cywilnoprawnych a 19448,3 10124,1 - - 

 
b 83,6 96,2 - - 

Opłata skarbowa a 8347,1 5779,5 - - 

 
b 95,4 94,6 - - 

Opłata eksploatacyjna a 4545,2 - - - 

 
b 110,7 - - - 

Opłata targowa a 4988,2 1234,9 - - 

 
b 97,5 105,5 - - 

Dochody z majątku a 109871,5 34773,8 22891,7 5901,3 

 
b 105,1 96,0 201,3 161,7 

w tym z najmu i dzierżawy a 41034,7 6337,3 4428,3 775,3 

 
b 110,1 112,1 98,5 122,1 

Pozostałe dochody a 237019,1 84192,7 99518,4 54965,9 

 
b 124,7 109,2 101,0 138,4 

 

W ramach dochodów własnych znaczącą kategorią dochodową są dochody z tytułu udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w przypadku budżetu województwa – także od osób 

prawnych. W 2011 r. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 

43,7% dochodów własnych miast na prawach powiatu, 40,6% dochodów własnych powiatów oraz 

28,2% dochodów własnych gmin. W budżecie województwa dochody z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych stanowiły 13,5% dochodów własnych. Większe znaczenie dla 

budżetu województwa mają dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które 

w 2011 r. stanowiły 46,6% dochodów własnych (tj. 14,3% ogółu dochodów budżetu województwa). 

 

Spośród podatków majątkowych, znaczny udział w dochodach gmin i miast na prawach 

powiatu miały dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowiły 30,0% dochodów własnych 

gmin i 22,7% dochodów własnych miast na prawach powiatu. Z kolei udział dochodów z majątku  

w dochodach własnych wyniósł od 3,9% w budżecie województwa, poprzez 7,2% w miastach na 

prawach powiatu do 9,9% w budżetach gmin i 10,8% w budżetach powiatów. 
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Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca w 2011 r. 

 

2. SUBWENCJA OGÓLNA 

 

W 2011 r. subwencja ogólna wyniosła 1312,1 mln zł, tj. była o 1,6% wyższa niż w 2010 r.  

W największym stopniu wzrosła subwencja ogólna dla miast na prawach powiatu (o 4,8%) oraz dla 

powiatów (o 4,7%). Wyższa niż w 2010 r. była także subwencja ogólna dla gmin (o 1,7%), natomiast 

subwencja ogólna przeznaczona dla budżetu województwa lubuskiego uległa w 2011 r. obniżeniu  

(o 11,1%). 

 

Tabl. 3. Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM a 608033,3 265892,2 312039,8 126166,2 

 b 101,7 104,8 104,7 88,9 

Wyrównawcza a 136451,3 - 61303,1 64092,2 

 b 94,5 - 93,0 97,4 

Oświatowa a 457897,8 251522,7 222657,7 18248,6 

 b 103,6 105,5 103,9 108,9 

Rekompensująca a 8,5 - - - 

 b 100,0 - - - 

Równoważąca a 11332,2 14369,5 20669,2 - 

 b 103,5 94,5 119,3 - 

Regionalna a - - - 43725,9 

 b - - - 75,4 

Uzupełnienie subwencji a 2343,6 - 7409,7 99,5 

 b 464,1 - 1287,5 7,0 

 

Największą część subwencji ogólnej stanowiła subwencja oświatowa (72,4%) przyznawana 

m.in. na dokształcanie i odprawy nauczycieli oraz na utrzymanie szkół publicznych, która była o 4,3% 

wyższa niż w 2010 r.  

 

 

3. DOTACJE 

 

W 2011 r. dotacje ogółem wyniosły 1147,3 mln zł i były o 3,3% niższe niż w 2010 r. Obniżeniu 

uległy dotacje w budżetach gmin (o 14,2%) oraz miast na prawach powiatu (o 12,4%). Wyższe niż 

przed rokiem były natomiast dotacje w dla powiatów (o 28,6%) oraz województwa (o 5,7%). 
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Tabl. 4. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM a 520329,5 152883,4 254347,5 219748,0 

 
b 85,8 87,6 128,6 105,7 

Celowe a 432974,7 116652,4 225032,9 121111,7 

 
b 95,9 98,1 143,2 140,1 

w tym:      

Z budżetu państwa:  
    na zadania:  
    z zakresu administracji rządowej a 294420,8 80920,2 97441,9 96084,6 

 
b 99,9 100,9 104,3 140,7 

własne a 120310,7 27056,6 102569,3 11891,5 

 b 85,8 90,1 205,9 100,4 
realizowane na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej a 531,1 85,0 443,6 72,2 

 b 37,6 76,5 137,3 73,7 
Na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego a 8771,6 8041,7 10538,6 2290,2 

 b 117,7 146,9 86,6 - 

Otrzymane z funduszy celowych a 4668,0 542,8 1955,4 6250,0 

 b 59,2 17,7 135,7 100,9 

§§ 200 i 620 a 87354,8 36231,0 29314,6 98636,3 

 b 56,5 65,1 72,1 81,2 

 

W strukturze dotacji największy udział miały dotacje celowe (78,1% ogółu dotacji), w tym 

głównie z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (49,6%) oraz na zadania 

własne (22,8%). Dotacje §§ 200 i 620 (kategoria dotacji, która zastąpiła w 2010 r. kategorię dotacji 

rozwojowej z 2009 r.) stanowiły pozostałe 21,9%. 

 

 

4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 

 

W 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubuskim otrzymały 

411,6 mln zł na programy i projekty unijne. Było to o 10,2% mniej niż w 2010 r., przy czym najgłębszy 

spadek środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych notowano  

w miastach na prawach powiatu (o 22,8%). W gminach i powiatach dochody na programy i projekty 

unijne zmniejszyły się w skali roku odpowiednio o 17,9% i 15,2%, natomiast w województwie 

zwiększyły się o 7,6%. 

 

Tabl. 5. Środki otrzymane na programy i projekty UE w 2011 r. według szczebli jednostek samorządu 

terytorialnego 

 
Ogółem 

Udział finansowania 
 i współfinansowania 

programów i projektów 
UE w dochodach 

ogółem 

 w tys. zł w % 

Razem 411574,4 100,0 9,3 

Gminy 166150,3 40,4 7,4 

Miasta na prawach powiatu 45472,7 11,0 5,0 

Powiaty 43956,1 10,7 5,6 

Województwo 155995,3 37,9 31,3 
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W ujęciu wartościowym najwięcej środków na programy i projekty unijne otrzymały gminy 

(166,1 mln zł, tj. 40,4% ogółu środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 

unijnych). W ogóle dochodów gmin środki te stanowiły 7,4%. Środki na programy i projekty unijne  

w większym stopniu niż w przypadku gmin, wsparły budżet województwa, w którym stanowiły 31,3% 

ogółu dochodów województwa. 

 

Struktura dochodów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki z Unii Europejskiej na 

finansowanie programów i projektów 

unijnych 
Środki z budżetu państwa lub inne przekazane  

jako współfinansowanie programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności UE 

Płatności z budżetu środków europejskich  

(od 1 stycznia 2010 r.) 



Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. 

 

III. WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

W 2011 r. wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły łącznie 4584,5 mln zł i były  

o 5,2% niższe niż w 2010 r. Najgłębszy spadek wydatków notowano w miastach na prawach powiatu 

(o 10,3%). Niższe niż przed rokiem były także wydatki gmin (o 6,9%) oraz województwa (o 2,2%). 

Wydatki powiatów były natomiast wyższe niż w 2010 r. (średnio o 5,8%). 

 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca najwyższe wydatki notowano w miastach na prawach powiatu 

(3837 zł) i gminach (3067 zł), były one jednak niższe niż w 2010 r. odpowiednio o 10,4% i 6,9%. 

Spośród gmin, najgłębszy spadek wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca notowano w gminach 

miejsko-wiejskich (o 10,5%, tj. do poziomu 2960 zł). W gminach wiejskich wydatki na 1 mieszkańca 

były o 6,8% niższe niż w 2010 r. i wyniosły 3181 zł, natomiast wzrost wydatków notowano w gminach 

miejskich, do poziomu 3201 zł, tj. o 3,8%. 

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1035 zł i wzrosły w ujęciu 

rocznym o 5,8%, natomiast wydatki budżetu województwa uległy obniżeniu o 2,2% i wyniosły 497 zł. 

 

 

1. WYDATKI WEDŁUG RODZAJÓW 

 

Większość środków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają na 

wydatki bieżące. W 2011 r. było to średnio 80,0% ogólnej sumy wydatków (wobec 72,6% w 2010 r.), 

przy czym było to od 63,3% w budżecie województwa do 85,7% w budżetach miast na prawach 

powiatu. W gminach wydatki bieżące stanowiły 79,7% ogółu wydatków, a w powiatach 84,9%. 

Pozostałe środki wydatkowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiły wydatki 

majątkowe, w tym głównie wydatki inwestycyjne (odpowiednio 20,0%, w tym 19,5%). 

 

Tabl. 6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM  a 2354510,2 933493,9 794278,4 502206,6 

 
b 93,1 89,7 105,8 97,8 

Wydatki bieżące a 1877164,7 800204,8 674066,5 317822,8 

 b 102,3 103,3 110 111,8 

wydatki na wynagrodzenia a 727853,8 337084,4 318722,9 72908,1 

 b 110,4 112,0 104,3 115,7 

w tym wynagrodzenia osobowe  a 650885,0 303466,4 282778 66419,8 

 b 110,8 112,1 103,8 114,8 

pochodne od wynagrodzeń a 125912,8 52577 47484,7 11881,4 

 b 110,7 110,1 103,3 113,7 

dotacje a 115961,7 140690 28030,3 110325,4 

 b 75,4 90,9 116,6 108,7 

na obsługę długu publicznego a 45304,9 21062,2 14238,5 8812,2 

 b 176,0 146,8 140,3 114,8 

świadczenia na rzecz osób fizycznych a 396175,4 85253,9 26849,8 3633,2 

 b 97,6 100,7 95,5 154,3 

pozostałe a 465956,0 163537,3 238740,3 110262,4 

 b 97,8 94,8 123,4 111,1 

Wydatki majątkowe a 477345,5 133289 120211,9 184383,8 

 b 68,8 50,2 87,3 80,5 

w tym inwestycyjne a 459667,1 131969 118690,9 183833,8 
 b 67,3 50,4 86,9 80,4 



Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. 

 

W relacji do poprzedniego roku jednostki samorządu terytorialnego ograniczyły wydatki 

majątkowe (średnio o 31,0%). Najgłębszy spadek wydatków majątkowych notowano w miastach na 

prawach powiatu (o 49,8%) oraz w gminach (o 31,2%). W mniejszym stopniu zmniejszyły się wydatki 

majątkowe województwa (o 19,5%) oraz powiatów (o 12,7%). Jednocześnie obserwowano wzrost 

wydatków bieżących (średnio o 4,6%), największy w budżecie województwa i powiatów (odpowiednio 

o 11,8% i 10,0%). 

 

 

2. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW 

 

Największe środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają na oświatę  

i wychowanie (w 2011 r. było to 29,4% ogółu wydatków), pomoc społeczną (15,0%), transport  

i łączność (11,6%) oraz administrację publiczną (9,7%).  

 

Tabl. 7. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
a – w tys. zł 
b – 2010 = 100 

Gminy 
Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

OGÓŁEM a 2354510,2 933493,9 794278,4 502206,6 

 
b 93,1 89,7 105,8 97,8 

w tym:      

Rolnictwo i łowiectwo a 78739,5 285,6 4949,2 113183,1 

 b 64,8 307,6 189,3 177,3 

Przetwórstwo przemysłowe a 6222,9 545,0 17,2 16958,8 

 b 45,4 108,1 1,5 68,7 

Transport i łączność a   86866,2 99997,8 185314,4 

 b 74,2 75,3 90,5 75,0 

Turystyka a 17660,4 517,9 159,1 434,1 

 b 185,8 20,0 100,6 27,1 

Gospodarka mieszkaniowa a 83766,1 25500,3 6433,0 881,5 

 b 86,1 72,1 82,3 86,8 

Działalność usługowa a 8846,3 5302,5 12830,8 570,6 

 b 92,2 117,9 154,0 78,1 

Informatyka a 16,3 - - 12959,5 

 b - - - 6972,7 

Administracja publiczna a 239995,9 70513,9 75779,4 57321,8 

 b 102,3 94,4 99,0 113,4 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa a 35030,3 26089,4 47337,6 413,6 

 b 85,0 81,1 97,7 344,6 

Obsługa długu publicznego a 45361,8 21062,2 58253,9 8812,2 

 b 170,9 146,8 313,8 114,8 

Oświata i wychowanie a 782349,1 331898,0 216997,4 18611,7 

 b 99,3 103,7 101,3 109,5 

Ochrona zdrowia a 16643,2 9599,1 60121,2 12581,8 

 b 94,3 72,1 105,1 67,3 

Pomoc społeczna a 434282,0 139464,7 113031,0 1614,0 

 b 100,3 104,1 106,5 114,2 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej a 26415,9 22887,9 41235,0 17557,1 

 b 112,1 93,6 99,1 87,4 

Edukacyjna opieka wychowawcza a 29144,7 34964,6 44624,2 4565,4 

 b 101,1 106,6 100,8 109,0 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska a 199726,4 47132,2 2327,4 1762,1 

 b 83,1 80,0 51,2 136,8 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 111431,3 63557,8 2950,0 24289,9 

 b 84,3 80,5 81,8 85,8 

Kultura fizyczna a 69030,6 41439,7 1312,7 22807,3 

 b 80,3 46,6 41,9 98,7 



Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. 

 

W relacji do 2010 r. najwyższy wzrost wydatków (blisko 7-krotny) obserwowano w dziale 

informatyka, spowodowany głównie wydatkami poniesionymi przez województwo w wysokości  

13,0 mln zł, tj. 2,6% ogółu wydatków województwa. Znacząco wzrosły wydatki jednostek samorządu 

terytorialnego na obsługę długu publicznego (średnio o 98,9%),  a ich udział w ogóle wydatków 

zwiększył się z 1,4% w 2010 r. do 2,9% w 2011 r. 

 

 

IV. WYNIK BUDŻETÓW JST 

Wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego w relacji do 2010 r. przy spadku 

wydatków skutkował poprawą wyniku budżetów ogółem, który w 2011 r. ukształtował się na poziomie 

minus 165,5 mln zł (wobec minus 603,0 mln zł w 2010 r.). 

Na wynik ogółem wpłynął głównie wynik budżetów gmin, na poziomie minus 114,0 mln zł, który 

jednak uległ poprawie w stosunku do wyników z lat poprzednich: minus 343,2 mln zł w 2010 r. i minus 

181,8 mln zł w 2009 r.  

Tabl.8. Dochody, wydatki i wyniki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. 

 
Gminy 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwo 

Dochody w mln zł 2240,6 900,8 779,2 498,5 

poprzedni rok = 100 102,5 101,7 113,9 104,9 

Wydatki w mln zł 2354,5 933,5 794,3 502,2 

poprzedni rok = 100 93,1 89,7 105,8 97,8 

Wynik budżetów: deficyt(-), nadwyżka (+) w mln zł -114,0 -32,7 -15,1 -3,8 

 

Deficyt budżetów miast na prawach powiatu, na poziomie minus 32,7 mln zł, był najniższy od 

2005 r. (w 2010 r. wyniósł minus 155,4 mln zł, a w 2009 r. minus 120,8 mln zł). Wynik budżetów 

powiatów wyniósł minus 15,1 mln zł (wobec minus 66,5 mln zł w 2010 r. i minus 43,6 mln zł w 2009 r.) 

natomiast deficyt budżetu województwa ukształtował się na poziomie minus 3,8 mln zł (wobec minus 

38,0 mln zł w 2010 r. i minus 21,2 mln zł w 2009 r.). 
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