
  

 

INFORMACJE SYGNALNE 

30.09.2019 r. Budżety jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie wielkopolskim w 2018 r. 

 

W 2018 r. dochody budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) wyniosły 22034,3 mln zł, a wydatki 
22990,4 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego rok 
budżetowy zamknęły deficytem w wysokości 
956,2 mln zł. W ciągu roku dochody wzrosły o 7,7%, 
a wydatki o 10,8%. W 2017 r. deficyt budżetów JST był 
niższy i wyniósł 282,7 mln zł. 

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą dochodów i wydatków jednostek samo-
rządu terytorialnego, tj. gmin (222), powiatów (31), miast na prawach powiatu (4) oraz woje-
wództwa w 2018 r. Informacje obejmujące dochody i wydatki gmin przedstawiono bez docho-
dów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu. Dochody i wy-
datki miast na prawach powiatu podano łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej 
i powiatowej.  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego 

W 2018 r. w województwie wielkopolskim łączne dochody jednostek samorządu terytorial-
nego wyniosły 22034,3 mln zł i były o 7,7% wyższe od uzyskanych w 2017 r. Na tę kwotę skła-
dały się przede wszystkim dochody gmin (57,8%) i miast na prawach powiatu (23,6%), 
a w mniejszym stopniu – powiatów (13,0%) i województwa (5,6%). 

Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosły 22990,4 mln zł 
(o 10,8% więcej niż przed rokiem), z czego wydatki gmin stanowiły 58,5%, miast na prawach 
powiatów – 22,5%, powiatów – 13,5% i samorządu województwa – 5,5%.   

 

Wykres 1. Struktura dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego według 
                   kategorii JST w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego ogółem zamknęły się deficytem w wysokości 
956,2 mln zł. Niedobór budżetowy był 3-krotnie wyższy niż w 2017 r., kiedy poziom wydatko-
wanych środków przekroczył uzyskane dochody o 282,7 mln zł. Deficyt odnotowano w budże-
tach gmin (717,4 mln zł), powiatów (252,2 mln zł) oraz samorządu województwa (34,6 mln zł). 
Natomiast budżety miast na prawach powiatu zamknęły się nadwyżką w wysokości 
48,1 mln zł, o czym zadecydował dodatni wynik budżetu Poznania (Kalisz, Konin i Leszno wy-
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kazały deficyt). Kwota niedoboru w budżetach gmin stanowiła 5,6% ich dochodów, dla powia-
tów relacja ta wyniosła 8,8%, a dla województwa – 2,8%. Udział nadwyżki w dochodach miast 
na prawach powiatu wyniósł 0,9%. 

 

Tablica 1. Wynik finansowy jednostek samorządu terytorialnego – deficyt (-)/nadwyżka (+) 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 

w mln zł 

Ogółem +558,5 -282,7 -956,2 

Gminy +304,1 -305,1 -717,4 

Powiaty +54,8 -32,8 -252,2 

Miasta na prawach powiatu +63,1 +91,4 +48,1 

Województwo +136,4 -36,1 -34,6 

 

W 2018 r. 199 jednostek samorządu terytorialnego (na 258 łącznie) odnotowało deficyt, a 59 
osiągnęło nadwyżkę budżetową (przed rokiem odpowiednio 157 i 101). Dla 83 JST relacja nie-
doboru budżetowego do wykonanych dochodów nie przekroczyła 5%, a w przypadku 63 
wskaźnik ten był wyższy niż 10%. Wśród JST z wypracowaną nadwyżką budżetową, najliczniej-
szą grupę stanowiły te z relacją nadwyżki do dochodów poniżej 5% (47 jednostek, tj. 79,7%). 
Relacja deficytu budżetowego wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do ich docho-
dów wyniosła w 2018 r. 4,3%, tj. o 2,9 p.proc. więcej niż w roku poprzednim (1,4%). 

 

Wykres 2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego według relacji wyniku finansowego  
                    do ich dochodów w 2018 r.  

 

 

Budżety gmin 

W 2018 r. łączne dochody gmin (bez tych mających status miasta na prawach powiatu) 
zamknęły się kwotą 12735,2 mln zł i w porównaniu z 2017 r. były wyższe o 7,6%. Ponad połowę 
dochodów (50,7%) wygenerowały gminy miejsko-wiejskie (94 jednostki, tj. 42,3% gmin). Udział 
dochodów gmin wiejskich (113 jednostek, tj. 50,9%) wyniósł 34,8%, a miejskich (15 jednostek, 
tj. 6,8%) – 14,5%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody ogółem wyniosły 4694 zł, tj. o 318 zł 
(o 7,3%) więcej niż w 2017 r. Najwyższy wskaźnik zanotowano w jednostkach wiejskich (4966 zł 
wobec 4578 zł w 2017 r.) i był on o 7,6% większy niż w miejsko-wiejskich (4615 zł wobec 4347 zł 
przed rokiem) i o 13,4% większy niż w miejskich (4380 zł wobec 4048 zł). Najwyższe dochody 
per capita uzyskano w Suchym Lesie (8422 zł) i Tarnowie Podgórnym (8374 zł), a najniższe – 
w Golinie (3828 zł). 

Deficyt budżetowy wykazało 
199 jednostek samorządu 
terytorialnego, a nadwyżkę –  
– 59 JST 

Najwyższe dochody 
przypadały na 1 mieszkańca 
w gminie Suchy Las i Tarnowo 
Podgórne 
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Mapa 1. Dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody własne w wysokości 5874,8 mln zł (wzrost o 9,3% w porównaniu z 2017 r.) stanowiły 
46,1% dochodów ogółem. Największy udział tej kategorii budżetowej odnotowano w Suchym 
Lesie (72,2%), Tarnowie Podgórnym (71,3%), Puszczykowie (68,4%) oraz Powidzu (67,1%), 
a najmniejszy – w gminach Przedecz (20,3%) i Skulsk (20,5%). 

 

Wykres 3. Dochody własne budżetów gmin w 2018 r.  
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W strukturze dochodów własnych gmin największymi pozycjami były wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonane w wysokości 2434,5 mln zł (41,4%) oraz 
z podatku od nieruchomości – zrealizowane w kwocie 1628,9 mln zł (27,7%). Dochody z tych 
tytułów wzrosły w porównaniu z 2017 r. odpowiednio o 15,5% i o 2,8%. 

W 2018 r. dotacje ogółem dla gmin wyniosły 4072,2 mln zł i zwiększyły się w ciągu roku o 8,6%. 
Udział tej pozycji budżetowej w dochodach ogółem wzrósł z 31,7% w 2017 r. do 32,0% i naj-
większy był w Czempiniu (51,0%), Wijewie (49,5%) oraz Czerminie (47,6%). Główna część dota-
cji ogółem pochodzi z budżetu państwa (86,6%; 93,3% w 2017 r.) i jest przeznaczana przede 
wszystkim na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleco-
nych ustawami m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500+”) oraz 
organizację wyborów do rad gmin.  

Gminy otrzymały z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 2788,2 mln zł (w tym 
część oświatowa wyniosła 2204,7 mln zł), co stanowiło 21,9% dochodów ogółem (22,9%  
w 2017 r.). Środki te były o 2,9% większe niż w 2017 r. Subwencja ogólna miała największy 
udział w gminach: Mycielin (41,1%), Skulsk (40,4%) i Doruchów (39,3%). 

Wydatki gmin w 2018 r. zamknęły się kwotą 13452,6 mln zł i były o 10,8% wyższe niż w 2017 r. 
Ponad połowę z nich stanowiły wydatki jednostek miejsko-wiejskich (51,3%). W przeliczeniu  
na 1 mieszkańca ukształtowały się na poziomie 4958 zł i były o 469 zł większe niż w 2017 r. 
Najwyższy wskaźnik odnotowano w gminach wiejskich (średnio 5221 zł) i był on o 747 zł 
większy niż w miejskich (4475 zł) i o 285 zł większy niż w miejsko-wiejskich (4936 zł). 
Największe wydatki per capita poniesiono w: Tarnowie Podgórnym (8730 zł), Wijewie (8689 zł), 
Suchym Lesie (8555 zł) i Przykonie (8525 zł), a najniższe – w Dolsku (3945 zł). 

 

Mapa 2. Wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2018 r. 
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Głównym obciążeniem dla budżetów gmin są wydatki bieżące. W 2018 r. wyniosły one 
10704,5 mln zł, stanowiąc 79,6% wydatków ogółem. Z tej kwoty najwięcej przeznaczono na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3918,9 mln zł) oraz na zakup materiałów i usług  
(2107,1 mln zł). 

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 2748,1 mln zł i były o 37,3% większe niż przed rokiem. 
Na inwestycje przekazano 2675,8 mln zł (19,9% wydatków ogółem), tj. o 38,6% więcej niż 
w 2017 r. Największy udział wydatków inwestycyjnych odnotowano w Wijewie (47,3%), 
Czempiniu (45,9%) i Łubowie (44,8%).  

Najwięcej środków z budżetów gmin rozdysponowano na wydatki w działach: oświata 
i wychowanie (31,2%), rodzina (22,7%), transport i łączność (11,0%), administracja publiczna 
(8,0%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,9%) oraz pomoc społeczna (4,4%), 
które łącznie stanowiły 84,2% wydatków ogółem i zamknęły się kwotą 11330,6 mln zł. 

W 2018 r. w większości gmin (76,6%) kwota wydatków budżetowych przewyższała uzyskane 
dochody. Łącznie w budżetach gminnych wykazano deficyt, który wyniósł 717,4 mln zł, tj. 
ponad 2-krotnie więcej niż przed rokiem. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało to 264 zł 
wobec 113 zł w 2017 r.  

Wśród 170 gmin z deficytem budżetowym najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji 
wyniku do ich dochodów nie przekraczającej 5% (70), a w przypadku 56 wskaźnik ten był 
wyższy niż 10%. Wśród 52 gmin, które wypracowały nadwyżkę budżetową, najwięcej charakte-
ryzowało się dodatnią relacją wyniku do ich dochodów poniżej 5% (41). Największy deficyt 
odnotowano w Jarocinie (28,9 mln zł), natomiast największą nadwyżkę wykazała Piła 
(6,3 mln zł). 

 

Budżety powiatów 

Powiaty w 2018 r. osiągnęły dochody ogółem w wysokości 2855,8 mln zł, co oznacza wzrost 
o 10,7% w porównaniu z 2017 r. Na 1 mieszkańca wyniosły one średnio 1053 zł, tj. o 99 zł więcej 
niż w 2017 r. Najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie międzychodzkim (1439 zł) i wrzesiń-
skim (1362 zł), a najniższy – w konińskim (807 zł).  

Dochody własne wyniosły 1158,2 mln zł, tj. o 12,1% więcej niż przed rokiem, stanowiąc 40,6% 
dochodów ogółem. Największy udział dochodów własnych odnotowano w powiatach:  
poznańskim (63,9%), średzkim (54,0%), nowotomyskim (47,7%) i śremskim (45,0%), a najmniej-
szy – w złotowskim (26,7%). 

W strukturze dochodów własnych wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stano-
wiły 56,7%, a pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, wpływy 
z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednost-
kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych) – 36,9%. Mniejsze znaczenie miały wpływy z dochodów z majątku (3,9%) oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych (2,5%). 

Dotacje wyniosły 695,3 mln zł, tj. o 25,4% więcej niż w 2017 r. W strukturze dochodów stano-
wiły one 24,3% (21,5% w 2017 r.). Na zadania inwestycyjne przypadała kwota 276,6 mln zł 
(o 67,1% większa niż przed rokiem), tj. 39,8% dotacji (wobec 29,8% przed rokiem).  

Dochody uzupełnia, z udziałem 35,1%, subwencja ogólna z budżetu państwa, która wyniosła 
1002,3 mln zł, tj. o 1,1% więcej niż w 2017 r. Największa część tej pozycji budżetowej przezna-
czona była na finansowanie zadań oświatowych (805,1 mln zł). 

Wydatki ogółem osiągnęły wartość 3108,0 mln zł, tj. o 19,0% większą niż w 2017 r. Z tej kwoty 
76,3% stanowiły wydatki bieżące wykazane w wysokości 2370,4 mln zł. W przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosły w 2018 r. 1146 zł wobec 966 zł przed rokiem. Najwyższy wskaźnik odno-
towano w powiatach: śremskim (2413 zł), wrzesińskim (1599 zł), leszczyńskim (1460 zł), mię-
dzychodzkim (1341 zł) i jarocińskim (1325 zł), a najniższy – w konińskim (832 zł) i grodziskim 
(860 zł). 

Wydatki majątkowe wyniosły 737,7 mln zł i w ciągu roku wzrosły o 56,4%. Środki te niemal 
w całości przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych (99,4%). Udział inwestycji 
był największy w: leszczyńskim (61,1%), kaliskim (48,7%) i wrzesińskim (45,0%), podczas gdy 

Deficyt budżetowy wykazało 
170 gmin, a nadwyżką 
zamknęły się budżety 52 gmin 
(w 2017 r. odpowiednio 136 
i 86) 

Dotacje inwestycyjne stano-
wiły prawie 40% dotacji ogó-
łem 

W budżetach gmin przeważały 
wydatki w działach oświata 
i wychowanie oraz rodzina 
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w: ostrzeszowskim, śremskim i chodzieskim nie przekroczył 10%, przy średniej wynoszącej 
23,6%. 

W strukturze działowej wydatków największy udział miały wydatki na: oświatę i wychowanie 
(28,9%), transport i łączność (18,4%), administrację publiczną (10,6%) oraz pomoc społeczną 
(8,3%). 

Budżety zamknęły się deficytem w kwocie 252,2 mln zł, tj. ponad 7-krotnie większym niż 
w 2017 r., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dało kwotę 93 zł wobec 12 zł przed rokiem. Nie-
dobór budżetowy wykazało 25 z 31 powiatów. W 12 deficyt kształtował się na poziomie poniżej 
5% w relacji wyniku do dochodów, w 6 znajdował się w przedziale 5-10%, a w 7 przekraczał 
10%. Wśród 6 powiatów, które osiągnęły nadwyżkę budżetową, przeważały te, w których wy-
nik w relacji do dochodów był mniejszy od 5% (5). Największy deficyt odnotowano w śrem-
skim (80,9 mln zł) i poznańskim (40,2 mln zł), a największą nadwyżkę budżetową wykazał mię-
dzychodzki (3,6 mln zł). 

 

Mapa 3. Wynik finansowy budżetów powiatów w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżety miast na prawach powiatów 

W 2018 r łączne dochody miast na prawach powiatu (Kalisz, Konin, Leszno i Poznań) wyniosły 
5207,3 mln zł i w porównaniu z 2017 r. były wyższe o 6,1%. Na 1 mieszkańca przypadało prze-
ciętnie 6698 zł dochodów ogółem (o 412 zł więcej w porównaniu z 2017 r.) – od 5998 zł w Lesz-
nie do 6892 zł w Koninie. 

Deficyt budżetowy wykazało 
25 powiatów, a nadwyżką  
zamknęły się budżety 6 powia-
tów (odpowiednio 17 i 14 
w 2017 r.) 

W budżetach powiatów więk-
szość stanowiły wydatki 
w działach oświata i wychowa-
nie oraz transport i łączność 

Najwyższe dochody 
na 1 mieszkańca wykazał bu-
dżet Konina  
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W strukturze dochodów największą pozycją (61,6%) były dochody własne wykonane w wysoko-
ści 3206,0 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu z 2017 r. Największy udział dochodów 
własnych wykazał budżet Poznania (66,3%), a najmniejszy – Konina (48,3%).  

Głównym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku dochodowego od osób  
fizycznych (1466,8 mln zł, tj. o 45,8%) oraz z podatku od nieruchomości (580,8 mln zł, tj. 
18,1%). Dochody z tych tytułów wzrosły w porównaniu z 2017 r. odpowiednio o 11,7% i o 3,8%. 

W ramach dotacji w 2018 r. budżety otrzymały 1019,4 mln zł, tj. o 7,5% więcej niż przed rokiem. 
Środki uzyskane z tego tytułu stanowiły 19,6% dochodów ogółem wobec 19,3% w 2017 r. Naj-
większy udział dotacji zanotowano w Koninie (27,9%), a najmniejszy w Poznaniu (17,0%). 

Budżety zasilane były również subwencją ogólną z budżetu państwa, która wyniosła 
981,9 mln zł, czyli o 1,7% więcej niż w 2017 r. Na wydatki w części oświatowej przeznaczono 
926,5 mln zł, czyli 94,4% subwencji ogólnej.  

W 2018 r. wydatki ogółem wyniosły 5159,3 mln zł, tj. o 7,1% więcej niż przed rokiem. Na tę 
kwotę w największym stopniu składały się wydatki bieżące (4373,1 mln zł, tj. 84,8%). Z budże-
tów na 1 mieszkańca wydano przeciętnie 6636 zł, tj. o 467 zł więcej niż w 2017 r. Najwyższy 
wskaźnik zaobserwowano w Koninie (7252 zł), a najniższy w Kaliszu (6433 zł). 

Na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 786,2 mln zł, czyli o 20,0% więcej niż w 2017 r. 
Środki te przekazano w zdecydowanej większości (w 91,9%) na zadania inwestycyjne. Najwięk-
szy odsetek wydatków inwestycyjnych odnotowano w Kaliszu (19,6%), a najmniejszy w Pozna-
niu (12,8%). 

 

Wykres 4. Wydatki budżetów miast na prawach powiatu według działów w 2018 r. 
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Najwięcej środków rozdysponowano na wydatki w działach: oświata i wychowanie (31,3%), 
transport i łączność (20,7%), rodzina (13,5%), administracja publiczna (5,8%) oraz pomoc spo-
łeczna (5,7%).  

Miasta na prawach powiatu zamknęły rok budżetowy nadwyżką w wysokości 48,1 mln zł (wo-
bec 91,4 mln zł w 2017 r.), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dało 62 zł wobec 117 zł przed ro-
kiem. Dodatni wynik wypracował tylko budżet Poznania (146,1 mln zł), natomiast budżety po-
zostałych miast na prawach powiatu zamknęły się niedoborem środków finansowych w wyso-
kości: 40,1 mln zł dla Kalisza, 31,1 mln zł dla Leszna oraz 26,8 mln zł dla Konina. Relacja wy-
niku finansowego do dochodów wyniosła 0,9% i przyjmowała wartości graniczne od 8,1% 
w Lesznie (deficyt) do 4,0% w Poznaniu (nadwyżka). 

 

Budżet samorządu województwa 

Dochody ogółem samorządu województwa wielkopolskiego w 2018 r. wyniosły 1235,9 mln zł 
i były wyższe o 8,7% w porównaniu z 2017 r. Z tej kwoty ponad 70% stanowiły dochody własne, 
które zrealizowano w wysokości 888,9 mln zł, tj. o 10,8% większej niż w 2017 r. Na 1 miesz-
kańca przypadało przeciętnie 354 zł dochodów ogółem (o 28 zł więcej niż w 2017 r.), w tym 
średnio 255 zł dochodów własnych. 

W strukturze dochodów własnych największą pozycją były wpływy z podatku dochodowego 
od osób prawnych (68,3%), które wyniosły 607,2 mln zł i były o 6,4% większe niż w 2017 r. 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (151,2 mln zł, tj. o 14,0% więcej niż przed 
rokiem) stanowiły 17,0% dochodów własnych.  

Prawie 23% dochodów pochodziło z dotacji, które wyniosły 283,6 mln zł i były o 1,7% większe 
niż w 2017 r. Dotacje z paragrafów 200 i 620 oraz 205 i 6251 klasyfikacji budżetowej wyniosły 
198,2 mln zł, tj. o 20,2% więcej niż w 2017 r i stanowiły 69,9% kwoty dotacji ogółem.  

Budżet samorządu województwa uzupełnia subwencja ogólna. Dochody z tego tytułu 
w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 63,4 mln zł, tj. o 12,9% wyższym niż w 2017 r., stano-
wiąc 5,1% dochodów ogółem. Największą kwotę subwencji ogólnej przeznaczono na część 
oświatową (40,6 mln zł, tj. 64,1%).  

W 2018 r. wydatki osiągnęły poziom 1270,5 mln zł, tj. o 8,3% wyższy niż w 2017 r. Z tej kwoty 
wydatki bieżące stanowiły 72,4% (920,0 mln zł, tj. o 11,1% więcej niż przed rokiem). Wydatki 
majątkowe wyniosły 350,4 mln zł i w ciągu roku wzrosły o 1,5%. Środki te niemal w całości 
przeznaczono na inwestycje (337,9 mln zł, tj. 96,4%). Z budżetu na 1 mieszkańca wydano 364 zł 
(o 27 zł więcej niż w 2017 r.), w tym w ramach wydatków inwestycyjnych – średnio 97 zł wobec 
99 zł przed rokiem.  

W strukturze działowej największy udział miały wydatki na transport i łączność (42,0%), admi-
nistrację publiczną (10,9%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (10,9%) oraz ochronę 
zdrowia (10,0%). 

W 2018 r. budżet samorządu województwa zamknął się nieco niższym niż przed rokiem niedo-
borem finansowym w wysokości 34,6 mln zł (36,1 mln zł w 2017 r.), który stanowił 2,8% uzyska-
nych dochodów. Deficyt na 1 mieszkańca wyniósł, podobnie jak przed rokiem, 10 zł. 

 

                                                           

1 Dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicz-
nych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich. 

Większość środków budżeto-
wych wydatkowanych przez 
miasta na prawach powiatu 
dotyczyła działów: oświata 
i wychowanie, transport i łącz-
ność oraz rodzina  

Najbardziej istotnym źródłem 
dochodów własnych woje-
wództwa są wpływy z po-
datku dochodowego od osób 
prawnych 

W budżecie samorządu woje-
wództwa większość stanowiły 
wydatki w dziale transport 
i łączność 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot-Brzezińska 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot-brzezinska@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Marta Kowalczyk 
Dział Opracowań Zbiorczych 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 355 
e-mail: marta.kowalczyk@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: e.gruntmejer@stat.gov.pl 
e-mail: m.siniecka@stat.gov.pl 
e-mail: g.wyrwas@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań: stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rachunki narodowe → Statystyka 
sektora instytucji rządowych i samorządowych 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL → Finanse publiczne 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Finanse publiczne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 

Dotacje celowe 
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