
DZIAŁ XVIII
FINANSE PUBLICZNE

Uwagi ogólne

1. Finanse publiczne obejmują procesy związa- 
ne z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 
rozdysponowaniem, a w szczególności: gromadze-
nie dochodów i przychodów publicznych, wydatko- 
wanie środków publicznych, finansowanie potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa i budżetów jedno- 
stek samorządu terytorialnego (gmin, miast na pra-
wach powiatu, powiatów oraz województw), zacią-
ganie zobowiązań angażujących środki publiczne, 
zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie 
długiem publicznym oraz rozliczenia z budżetem 
Unii Europejskiej. Podstawę prawną określającą 
te procesy stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 
i przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1241, z późn. zm.). 
W przypadku gospodarki finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego również ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
920), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz 
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 23).

2. Prezentowane dane obejmują informacje do-
tyczące dochodów i wydatków budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 
dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji 
ogólnej z budżetu państwa. 

3. Dochody i wydatki budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego są określane w uchwale bu-
dżetowej przez właściwe organy stanowiące na rok 
kalendarzowy (budżetowy), w terminach i na za-
sadach określonych w ustawach ustrojowych oraz 
ustawie o finansach publicznych.

Miasto na prawach powiatu realizuje równocze-
śnie zadania z zakresu działania gminy oraz powia-
tu i sporządza jeden budżet, w którym określone 
są poszczególne dochody z uwzględnieniem źró-
deł dochodów gminy i powiatu oraz wydatki reali-
zowane łącznie przez gminę i powiat. Dlatego też 
w tablicach dochody i wydatki gmin podane są bez 
dochodów i wydatków gmin mających również sta-
tus miasta na prawach powiatu, natomiast dochody 
i wydatki miast na prawach powiatu podane są łącz-
nie z dochodami i wydatkami części gminnej i po-
wiatowej. Powyższa uwaga dotyczy również samo-
rządowych zakładów budżetowych.

4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samo- 
rządu terytorialnego grupuje się zgodnie z zasada- 
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General notes

1. Public finance includes processes connected 
with the accumulation and allocation of public 
funds, and particularly: collecting and accumula-
ting revenue, spending public funds, financing of 
loan needs of the state budget and of the budgets 
of local government units (i.e. gminas, cities with 
powiat status, powiats and voivodships), incurring 
liabilities involving public funds, managing public 
funds and public debt, as well as settlements with 
the European Union budget. The legal basis defin- 
ing such processes is the Act of 27 August 2009 
on the Public Finances (Journal of Laws 2021 
item 305) and intertemporal provisions of the Act 
on Public Finances (Journal of Laws 2009 item 
1241, as amended). With respect to the financial 
management of local government units, the legal 
basis is additionally provided by the Act of 8 March 
1990 on Gmina Local Government (Journal of Laws 
2020 item 713), the Act of 5 June 1998 on Powiat 
Local Government (Journal of Laws 2020 item 
920), the Act of 5 June 1998 on Voivodship Local 
Government (Journal of Laws 2019 item 512) and 
the Act of 13 November 2003 on Incomes of Local 
Government Units (Journal of Laws 2020 item 23).

2. The presented data include information re-
garding revenue and expenditure of local govern-
ment units budgets, taking into account the targeted 
grants from the state budget and general subven-
tion from the state budget. 

3. Revenue and expenditure of the budgets of 
local government units are determined in the bud-
getary law passed by relevant councils for a period 
of one calendar year (a budgetary year) within the  
periods and in accordance with the principles set 
forth in statutory acts and in the Law on Public 
Finance.

City with powiat status fulfils the tasks of a gmina 
as well as of a powiat. There is one budget drawn 
up every year, which consists of revenue (income 
received by both the gmina and the powiat) as well 
as expenditure realised jointly by the gmina and the 
powiat. Therefore in the tables revenue and expen-
diture of gminas are given without data for cities 
with powiat status, while revenue and expenditu-
re of cities with powiat status are given jointly with 
gmina and powiat part of revenue and expenditure. 
The above note concerns also local government 
budgetary establishment.

4. Revenue and expenditure of the budgets of lo-
cal government units are grouped in accordance with 
the provisions set forth in the Law on Public Finance, 
i.e. they are grouped into divisions – defining types of 
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mi określonymi w ustawie o finansach publicznych, 
tj. w podziale na działy – określające rodzaj działal-
ności, oraz paragrafy – określające rodzaj dochodu, 
przychodu lub wydatku. Dane opracowano zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 mar-
ca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji do-
chodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Prezentowane dane o dochodach i wydatkach we-
dług działów obejmują wszystkie paragrafy docho-
dowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

5. Na dochody budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego składają się:
1) dochody własne, tj.:

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z po-
datku dochodowego od osób prawnych i osób 
fizycznych,

b) wpływy z podatków oraz opłat ustalanych 
i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, 
w tym podatek od nieruchomości, podatek rol-
ny, podatek od środków transportowych, po-
datek od czynności cywilnoprawnych, opłata 
skarbowa,

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

d) środki na dofinansowanie własnych zadań po-
zyskane z innych źródeł;

2) dotacje:
a) z budżetu państwa na zadania: z zakresu ad- 

ministracji rządowej, własne, realizowane na 
podstawie porozumień z organami administra-
cji rządowej,

b) przekazane w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz in-
nych środków zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi, płatności z budżetu środków euro-
pejskich (paragrafy 200, 620 oraz od 2015 r. 
– 205 i 625), według szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych, zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.),

c) otrzymane z funduszy celowych,
d) pozostałe dotacje;

3) subwencja ogólna z budżetu państwa, która skła-
da się z części: wyrównawczej, oświatowej, re-
kompensującej, równoważącej i regionalnej.

6. Wydatki budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego dzielą się na majątkowe (w tym in-
westycyjne) 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-praw-

nych działających w budżetach jednostek samo-
rządu terytorialnego, 

 – wydatki na obsługę długu publicznego,
 – wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji.
7. Informacje dotyczące budżetów jednostek sa-

morządu terytorialnego opracowano na podstawie 
sprawozdań Ministerstwa Finansów.

activity, and into paragraphs – defining types of reve- 
nue, income or expenditure. The data were compiled 
in accordance with the Regulation of the Minister of 
Finance of 2 March 2010 on Detailed Classification 
of Incomes, Expenses, Revenue and Expenditures, 
and Funds from Foreign Resources (Journal of Laws 
2014 item 1053, as amended).

The presented data on revenue and expenditure 
by divisions covers all paragraphs grouping types 
of revenue/expenditure generated in a particular 
division.

5. Budget revenue of local government units 
comprise:
1) own revenue, i.e.:

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

b) receipts from taxes and fees established and 
collected on the basis of separate acts, of which 
the tax on real estate, the agricultural tax, the 
tax on means of transport, the tax on civil law 
transactions, stamp duty,

c) revenue from property, e.g., revenue from rent- 
ing and leasing as well as agreements with 
a similar character,

d) funds for additional financing of own tasks from 
other sources;

2) grants:
a) grants from the state budget for: government 

administration-related tasks, own tasks, and 
tasks realised on the basis of agreements with 
government administration bodies,

b) provided under programmes financed with the 
European funds and other foreign funds that 
are not reimbursable and payments from the 
European funds budget (paragraphs 200, 620 
and since 2015 – 205 and 625), according to 
the detailed classification of incomes, expenses, 
revenues and expenditures, and funds from  
foreign sources, as stated in Regulation of the 
Minister of Finance of 2 March 2010 (Journal of 
Laws 2014 item 1053, as amended),

c) received from appropriated funds;
d) other grants;

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

6. Expenditure of local government units bud- 
gets are divided into: property-related (including in-
vestment-related) and current expenditures, i.a.:
 – expenditure on wages and salaries (including 

derivatives),
 – expenditure on the purchase of materials and 

services,
 – grants, among others, for organisational and le-

gal units operating within local government units 
budgets,

 – expenditure on public debt servicing,
 – expenditure related to granting endorsements and 

guarantees.
7. Information concerning budgets of local go-

vernment units is compiled on the basis of the 
Ministry of Finance budgetary reporting.
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TABL. 1 (170). DOCHODY BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG RODZAJÓW
REVENUE OF POZNAŃ CITY BUDGET BY TYPE

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 2442487,3 3321659,3 4161312,3 4358894,2 T O T A L

Dochody własne .............................. 1736618,9 2004613,9 2656515,0 2664274,8 Own revenue

w tym: of which:

Udziały w podatku dochodowym ....... 785141,8 964465,1 1395468,6 1358325,5 Share in income tax

od osób prawnych .......................... 100929,3 116551,8 174904,8 163150,8 corporate income tax

od osób fizycznych ......................... 684212,5 847913,3 1220563,8 1195174,7 personal income tax

Podatek od nieruchomości ................ 295923,6 388371,0 436695,2 453034,8 Tax on real estate

Podatek rolny..................................... 402,5 612,8 522,9 536,4 Agricultural tax

Podatek od środków transportowych 18527,8 23809,4 33047,4 31076,1 Tax on means of transport

Podatek od czynności cywilnopraw-
nych ................................................ 64816,1 40874,9 79164,9 76196,4 Tax on civil law transactions

Opłata skarbowa................................ 15928,6 14717,6 25161,8 26399,5 Stamp duty

Dochody z majątku ............................ 55088,2 80967,7 115291,3 135728,3 Revenue from property

w tym dochody z najmu i dzierża- 
wy oraz innych umów o podob-
nym charakterze .......................... 14396,0 21798,1 24741,7 22211,1

of which income from renting and 
leasing as well as agreements 
with a similar character

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań pozyskane z innych źródeł ... 110968,1 5110,9 3561,2 94267,5

Funds for additional financing of 
own tasks from other sources

Dotacje.............................................. 219489,5 747820,4 816434,4 943588,1 Grants

Dotacje celowe .................................. 184119,1 226906,2 701515,3 871205,1 Targeted grants

z budżetu państwa .......................... 170478,8 196019,5 649079,5 806195,2 from the state budget

na zadania: for tasks:

z zakresu administracji rządowej 137700,8 134276,5 591241,3 745033,5
for government administration 

tasks

własne.......................................... 32341,5 61365,7 56314,4 60299,2 for own tasks

realizowane na podstawie poro-
zumień z organami administra-
cji rządowej ............................... 436,5 377,3 1523,8 862,4

realised on the basis of 
agreements with government 
administration bodies

na zadania realizowane na podsta-
wie porozumień między jednost-
kami samorządu terytorialnego.... 12710,4 28018,0 48943,3 58474,6

for tasks realised on the basis 
of agreements between local 
government units

otrzymane z państwowych fundu-
szy celowych................................ 929,9 2868,7 2108,3 3783,2

received from state appropriated 
funds

Dotacje z paragrafów 200 i 620 oraz 
205 i 625a ....................................... 35370,4 520914,3 114919,0 72382,9

Grants from paragraphs 200 and 
620 as well as 205 and 625a

Subwencja ogólna z budżetu 
państwa ......................................... 486378,9 569225,0 688362,9 751031,4

General subvention from the 
state budget

W tym część oświatowa .................... 454291,7 539267,7 654200,8 712582,9 Of which educational part

a Klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
a Of the classification of budget revenue and expenditure.
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TABL. 2 (171). DOCHODY BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG DZIAŁÓW 
REVENUE OF POZNAŃ CITY BUDGET BY DIVISIONS

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 2442487,3 3321659,3 4161312,3 4358894,2 T O T A L 

w tym: of which: 

Rolnictwo i łowiectwo......................... 133,9 184,6 222,8 230,1 Agriculture and hunting 

Transport i łączność .......................... 174786,7 441993,7 349563,3 251327,3 Transport and communication 

Gospodarka mieszkaniowa ............... 133019,5 148916,2 176820,6 165224,3 Dwelling economy 

Działalność usługowa ........................ 2313,0 4602,7 15794,2 12962,0 Service activity 

Administracja publiczna ..................... 7623,6 8819,3 11258,0 10208,4 Public administration 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa ............................ 37530,6 40280,0 60321,2 60853,5 Public safety and fire protection 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej ........................................... 1264252,0 1523462,5 2065002,8 2047509,5

Income taxes from legal persons, 
natural persons and other 
organisational units without legal 
personality

Różne rozliczenia .............................. 494604,8 633355,5 750932,6 903628,1 Miscellaneous settlements 

Oświata i wychowanie ....................... 19076,6 46303,0 80255,2 76969,1 Education 

Ochrona zdrowia ............................... 1953,9 854,7 2418,3 3624,8 Health care 

Pomoc społeczna .............................. 112047,1 128174,5 56120,6 64775,7 Social assistance 

Pozostałe zadania w zakresie polity- 
ki społecznej ................................... 9495,8 9627,7 2417,4 2642,4

Other tasks in sphere of social 
policy 

Edukacyjna opieka wychowawcza .... 1438,8 2045,9 1215,4 590,9 Educational care 

Rodzina ............................................. . . 518705,3 667285,2 Family

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska ...................................... 26982,5 305856,3 50986,2 77440,3

Municipal economy and environ-
mental protection 

Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego ........................................... 1480,5 18877,4 973,6 2326,8 Culture and national heritage 

Kultura fizycznaa ................................ 149042,5 696,9 4258,0 1677,9 Physical educationa

a W 2010 r. – kultura fizyczna i sport. 
a In 2010 – physical education and sport. 

TABL. 3 (172). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG RODZAJÓW
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET BY TYPE

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 2946734,1 3106225,8 4198776,1 4376801,6 T O T A L

Wydatki bieżące ............................... 2074135,8 2335873,0 3463764,1 3689821,5 Current expenditure

w tym: of which:

Dotacje .............................................. 330750,2 313258,9 485734,7 508466,0 Grants

w tym dla samorządowych zakła-
dów budżetowych ........................ 109735,9 23194,0 29437,2 30872,5

of which for local government 
budgetary establishments

Świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych ................................................ 136177,4 151518,9 566423,6 719836,5 Benefits for natural persons
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TABL. 3 (172). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG RODZAJÓW (dok.)
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET BY TYPE (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

Wydatki bieżące (dok.) Current expenditure (cont.)

Wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych ............................................... 1496601,4 1765544,4 2304229,0 2347132,1

Current expenditure of budgetary 
units

w tym: of which:

wynagrodzenia ............................... 570997,8 765111,8 991152,0 1081330,3 wages and salaries

w tym osobowe ............................ 518556,2 699785,6 912674,3 996217,1 of which personal

pochodne od wynagrodzeńa ........... 91049,6 135898,0 173775,9 188819,6
wages and salaries related 

expendituresa

zakup materiałów i usług ................ 734535,6 734643,1 986915,2 930243,6 purchase of materials and services

Obsługa długu publicznego ............... 31482,3 39116,0 22409,7 15417,8 Public debt servicing

Wydatki majątkowe ......................... 872598,3 770352,9 735012,1 686980,1 Property expenditure

W tym inwestycyjneb .......................... 872598,3 748783,9 684242,7 653844,1 Of which investment expenditureb

a Obejmują składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składkę na Fundusz Emerytur 
Pomostowych. b Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, 
w 2010 r. gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

a Include contributions to compulsory social security and the Labour Fund as well as contribution to the Bridging Pension 
Fund. b Including allocations for financing investment tasks of budgetary establishments, in 2010 auxiliary units and appro-
priated funds. 

TABL. 4 (173). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG DZIAŁÓW
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET BY DIVISIONS

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 2946734,1 3106225,8 4198776,1 4376801,6 T O T A L
w tym: of which:

Rolnictwo i łowiectwo......................... 940,3 482,7 1176,6 1008,9 Agriculture and hunting
Transport i łączność .......................... 801406,6 889906,6 1109556,4 988458,6 Transport and communication
Gospodarka mieszkaniowa ............... 64637,4 69330,2 104354,0 74020,6 Dwelling economy
Działalność usługowa ........................ 30734,5 35259,4 67853,3 85460,8 Service activity
Administracja publiczna ..................... 152909,0 149462,3 204207,0 197785,5 Public administration
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa ............................ 69672,0 64859,2 101827,2 100644,5 Public safety and fire care
Obsługa długu publicznego ............... 31504,9 39116,0 22409,7 15417,8 Public debt servicing
Oświata i wychowanie ....................... 694900,6 838553,1 1172779,7 1255695,0 Education
Ochrona zdrowia ............................... 67392,8 36439,6 44384,7 49226,4 Health care
Pomoc społeczna .............................. 245995,1 284694,5 206262,9 230190,5 Social assistance
Pozostałe zadania w zakresie polity- 

ki społecznej ................................... 28209,7 37500,9 17679,2 18234,3
Other tasks in sphere of social 

policy
Edukacyjna opieka wychowawcza .... 45587,0 60656,1 77133,0 81958,0 Educational care
Rodzina ............................................. . . 602143,5 751024,8 Family
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska ...................................... 86630,9 368782,2 123944,6 152210,1
Municipal economy and environ-

mental protection
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego ........................................... 87908,3 97967,4 138564,6 136246,5 Culture and national heritage

Kultura fizycznaa ................................ 433623,3 44218,7 83836,3 96267,4 Physical educationa

a W 2010 r. – kultura fizyczna i sport. 
a In 2010 – physical education and sport.
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TABL. 5 (174). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET IN DIVISION EDUCATION 

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 694900,6 838553,1 1172779,7 1255695,0 T O T A L

w tym: of which:

Szkoły podstawowe ........................... 180783,4 217175,4 355777,8 395342,4 Primary schools 

Szkoły podstawowe specjalne ........... 22412,9 29104,8 50294,8 59548,2 Special primary schools 

Dowożenie uczniów do szkół............. 7252,0 9509,2 11033,3 6353,4 Pupil commuting to school 

Gimnazja ........................................... 106742,8 107592,2 28929,6 2,9 Lower secondary schools 

Gimnazja specjalne ........................... 12553,8 15613,8 4481,9 – Special lower secondary schools 

Przedszkola ....................................... 116030,5 168696,1 249422,9 267471,2 Nursery schools 

Licea ogólnokształcące ..................... 103044,6 101146,3 132314,1 170063,0 General secondary schools 

Szkoły zawodowe .............................. 82161,4 93170,2 8485,5 – Vocational schools 

Szkoły zawodowe specjalne .............. 10632,7 10865,4 16750,7 19526,6 Special vocational schools 

TABL. 6 (175). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA W DZIALE POMOC SPOŁECZNA
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET IN DIVISION SOCIAL ASSISTANCE

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 245995,1 284694,5 206262,9 230190,5 T O T A L

w tym: of which:

Domy pomocy społecznej.................. 38232,9 45248,1 60164,2 78862,8 Social welfare homes 

Placówki opiekuńczo-wychowawczea 16259,1 17563,8 . . Care and education facilitiesa

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe ......................................... 22711,5 18435,1 16291,3 16930,9

Benefits and assistance in nature 
and in the form of contributions 
to social security

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze ........................... 14407,2 16590,3 27395,3 31589,1

Care services and specilised care 
services 

Ośrodki pomocy społecznej............... 21616,1 23527,7 30324,6 31856,1 Social welfare centres 

Rodziny zastępczea ........................... 7959,4 13437,6 . . Foster familiesa

a Rozdział przeniesiony do działu Rodzina od 1 stycznia 2017 r. 
a Chapter moved to Family Division since 1 January 2017.

TABL. 7 (176). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA W DZIALE RODZINA
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET IN DIVISION FAMILY

WYSZCZEGÓLNIENIE
2017 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 440026,4 602143,5 751024,8 T O T A L

w tym: of which:

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 37815,1 38787,0 38644,2
Formation and functioning  

of nurseries

Rodziny zastępcze ............................ 17985,2 18789,2 18975,4 Foster families

Działalność placówek opiekuńczo-
-wychowawczych ............................ 21070,6 26831,7 22974,5

Activity of care and education 
facilities 
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TABL. 8 (177). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA W DZIALE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET IN DIVISION MUNICIPAL ECONOMY AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 86630,9 368782,2 123944,6 152210,1 T O T A L

w tym: of which:

Oczyszczanie miasta ......................... 1606,6 385,9 350,4 353,7 Municipal waste management

Utrzymanie zieleni ............................. 21997,9 26031,6 36272,7 32259,4 Green area treatment 

Oświetlenie ulic, placów i dróg .......... 21788,3 24015,8 23373,2 24553,5
Illumination of streets, squares and 

roads 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25917,1 33026,8 3919,8 3482,1
Waste water management and 

water protection 

Gospodarka odpadami ...................... 9540,9 278878,1 42351,5 46419,1 Waste management 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu .......................................... – 736,1 1502,2 11753,5 Climate and air protection

TABL. 9 (178). WYDATKI BUDŻETU MIASTA POZNANIA W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
EXPENDITURE OF POZNAŃ CITY BUDGET IN DIVISION CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2019 2020

SPECIFICATION
w tys. zł   in thousand PLN

O G Ó Ł E M ...................................... 87908,3 97967,4 138564,6 136246,5 T O T A L

w tym: of which:

Biblioteki ............................................ 16602,4 19315,6 26667,7 22335,6 Libraries 

Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby ............................................. 280,5 325,1 523,6 489,3

Cultural centres and establishments, 
community centres and clubs 

Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami ....................................... 2396,0 1648,3 4481,8 4383,0

Protection and care of historic 
monuments 

Galerie i biura wystaw artystycznych 1541,8 1830,8 2773,8 2636,0
Art galleries and art exhibition 

offices 

Teatry ................................................. 17069,5 18997,7 26839,9 26750,5 Theatres 

Centra kultury i sztuki ........................ 10705,2 12331,7 17223,8 18956,1 Centres of culture and art 

Muzea ................................................ 9394,9 9077,0 16536,7 19557,4 Museums 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 200,0 666,2 571,8 446,8
Philharmonic halls, orchestras, 

choirs and bands 

Pozostałe instytucje kultury ............... 8747,9 13112,7 24677,0 19178,8 Other cultural institutions 




