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URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE 
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faks 22 846 76 67 
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BUDŻETY  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

W  WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2010  R.  

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

 
Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie 
sprawozdań Ministerstwa Finansów. 

Ogólne zasady finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawczości budżetowej oraz 
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych regulują m.in. następujące akty prawne:  
— ustawa z dnia 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.), 
— ustawa z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
— ustawa z dnia 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
— ustawa z dnia 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
— ustawa z dnia 13 XI 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526  

z późn. zm.), 
— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 VI 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781  

z późn. zm.), 
— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 III 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

 i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207). 

W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem wynika-
jące z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. 

 

*       * 
* 
 

 Według stanu w dniu 1 stycznia 2010 r. w województwie mazowieckim było 37 powiatów, 5 miast na prawach 

powiatu oraz 314 gmin. Miasta na prawach powiatu realizują jednocześnie zadania z zakresu działania gminy oraz po-

wiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane są bez dochodów i wydatków gmin mają-

cych również status miasta na prawach powiatu, natomiast dochody i wydatki miast na prawach powiatu podane są 

łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej i powiatowej. A zatem dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą 

309 gmin, z czego 30 miało status gminy miejskiej, 50 status gminy miejsko-wiejskiej, a 229 – wiejskiej. Liczba jednostek 

na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego i ich status nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. 
 

Tabl. 1. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. 

Dochody Wydatki Dochody Wydatki 
Dochody 

na 1 miesz-
kańca 

Wydatki  
na 1 miesz-

kańca 

Dochody  
na 1 miesz-

kańca 

Wydatki 
na 1 miesz-

kańca Wyszczególnienie 

w tys. zł 2009 = 100 w zł 2009 = 100 

O g ó ł e m ...........  26225971,5 28959461,0 104,0 103,9 x x x x
Gminy ...................  8719001,2 9321045,7 109,1 106,6 2873 3071 108,6 106,1

miejskie............  2028993,3 2152721,7 110,5 102,5 2772 2941 109,8 101,9

miejsko-wiejskie 2415281,3 2543974,0 109,1 103,6 2917 3073 108,4 103,0

wiejskie ............  4274726,5 4624350,0 108,5 110,4 2898 3135 108,2 110,0

Miasta na prawach 
powiatu ............  12405737,3 14346774,9 103,9 107,1 5646 6529 103,7 106,9

Powiaty.................  2648303,9 2783080,3 113,6 111,7 873 917 113,0 111,2

Województwo .......  2452929,2 2508560,2 83,1 77,3 469 479 82,8 77,0
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W 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego osiągnęły dochody ogółem w wyso-

kości 26226,0 mln zł. Dochody własne kształtowały się na poziomie 16227,0 mln zł, co stanowiło 61,9% dochodów jed-

nostek samorządu terytorialnego (spadek o 3,2 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego). Największy udział docho-

dów własnych w strukturze dochodów wystąpił w miastach na prawach powiatu – 75,4% (spadek o 3,6 pkt proc.) oraz 

województwie – 69,3% (wzrost o 2,2 pkt proc.), mniejszy zaś w gminach – 49,4% (spadek o 2,7 pkt proc.) i powiatach – 

32,8% (spadek o 2,5 pkt proc.). 

Główną pozycję wśród dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły udziały w podatku do-

chodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. W 2010 r. wpływy z podatku dochodowego wyniosły 8164,9 mln zł 

(31,1% dochodów ogółem), z tego podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 1985,6 mln zł, od osób fizycznych 

6179,3 mln zł. W strukturze dochodów największy odsetek udziałów w podatku dochodowym wystąpił w budżecie woje-

wództwa (60,7%), z tego podatek od osób prawnych stanowił 52,4% dochodów ogółem. Udziały w podatku od osób 

fizycznych stanowiły największy odsetek w miastach na prawach powiatu (30,2%). Dochody z majątku zrealizowano na 

poziomie 1225,6 mln zł, w tym 690,4 mln zł przyniosły czynsze za wynajem i dzierżawę obiektów należących do jedno-

stek samorządu terytorialnego. 

Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2010 r. 
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 Dotacje ukształtowały się na poziomie 4093,4 mln zł (15,6% ogólnej kwoty dochodów) stanowiąc od 9,4% docho-
dów ogółem w budżetach miast na prawach powiatu do 26,9% w budżetach powiatów.  

W subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 5905,5 mln zł główną pozycją była subwencja na zadania 
oświatowe – 4504,7 mln zł (17,2% dochodów ogółem). Subwencja ogólna miała najwyższy udział w dochodach budże-
tów powiatów (40,3% dochodów), a najmniejszy – w budżecie województwa (10,1%). 

W porównaniu z 2009 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 1017,9 mln zł,  

tj. o 4,0%. Wzrost dochodów odnotowano w prawie wszystkich rodzajach jednostek samorządu terytorialnego, jedynie  

w budżecie województwa dochody spadły o 16,9% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał głównie 

ze zwiększenia kwot dotacji (o 1004,5 mln zł) i subwencji ogólnej (o 188,1 mln zł). W budżetach gmin i powiatów odno-

towano również wzrost dochodów własnych (odpowiednio o 3,5% i o 5,4%). Wynikał on głównie ze wzrostu wartości 

podatku od nieruchomości o 6,7% (w budżetach gmin) oraz dochodów majątkowych (o 26,1% w budżetach gmin i 17,9%  

w budżetach powiatów). W stosunku do 2009 r. odnotowano natomiast spadek dochodów własnych w budżetach miast 

na prawach powiatu i w budżecie województwa (odpowiednio o 0,9% i o 14,1%). Na spadek dochodów własnych budże-

tu województwa największy wpływ miało zmniejszenie kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (o 139,9 

mln zł, tj. o 9,8%). W miastach na prawach powiatu znacznemu obniżeniu uległy zarówno udziały w podatku dochodo-

wym od osób prawnych (o 127,8 mln zł, tj. o 17,7%), jak i od osób fizycznych (o 103,1 mln zł, tj. o 2,7%). Te rodzaje 

dochodów podatkowych są silnie uzależnione od sytuacji makroekonomicznej, więc spowolnienie gospodarcze obser-

wowane w ciągu dwóch ostatnich lat prawdopodobnie wpłynęło negatywnie na ich wartość. 
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Tabl. 2. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2010 r. 

Gminy 
Wyszczególnienie Ogółem 

razem miejskie miejsko- 
-wiejskie wiejskie 

Miasta  
na prawach 

powiatu 
Powiaty Wojewódz-

two 

W tysiącach złotych 

O g ó ł e m ........................................  26225971,5 8719001,2 2028993,3 2415281,3 4274726,5 12405737,3 2648303,9 2452929,2
Dochody własne .............................  16227042,5 4310399,5 1340887,8 1373474,6 1596037,0 9347775,6 867974,2 1700893,1

w tym:         
Udziały w podatku dochodowym:  8164919,4 1832546,3 609648,6 621734,8 601162,9 4341311,3 502254,5 1488807,3

od osób prawnych ........................  1985609,2 88104,4 33148,6 30168,8 24787,0 593109,4 18225,5 1286169,9
od osób fizycznych.......................  6179310,1 1744441,9 576500,0 591566,0 576375,9 3748201,9 484028,9 202637,4

Podatek od nieruchomości ................  2207466,1 1029453,4 264107,9 346308,6 419036,9 1178012,7 — —
Podatek rolny.....................................  101720,1 100355,4 1328,7 19844,4 79182,3 1364,7 — —
Podatek od środków transportowych  163902,2 119466,3 39772,0 31881,0 47813,3 44435,9 — —
Podatek od czynności cywilnopraw-

nych .............................................  595272,2 124777,0 39493,9 39549,9 45733,2 470495,2 — —
Wpływy z opłaty skarbowej ................  123132,0 28384,4 13089,9 9929,6 5364,9 94747,7 — —
Dochody z majątku ............................  1225634,2 264772,3 121689,0 74880,7 68202,6 860155,5 23099,1 77607,2

w tym dochody z najmu i dzierżawy 
oraz innych umów o podobnym 
charakterze  .............................  690411,2 89527,1 43814,9 23235,3 22476,9 579563,0 10407,4 10913,7

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań ze źródeł pozabudżetowych 162212,0 131235,5 60538,1 24419,1 46278,3 22475,7 3224,4 5276,3

Dotacje celoweª ...............................  4093397,1 1715301,9 312053,8 434793,6 968454,5 1159992,2 713628,5 504474,6
Z budżetu państwa ...........................  2466343,5 1239576,9 206791,6 305943,1 726842,2 622297,1 429903,3 174566,2

w tym na zadania:    
z zakresu administracji rządowej 1868058,4 964534,4 157662,6 228418,8 578453,0 472170,9 274559,7 156793,4
własne ......................................  582407,6 265057,7 48622,0 76100,8 140334,8 147281,5 152295,7 17772,8

Na zadania otrzymane na podstawie 
porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego.............  131278,2 30592,2 9847,0 9045,3 11699,9 47703,8 50987,8 1994,4

Otrzymane z państwowych funduszy 
celowych ......................................  53979,4 28064,1 3225,3 4906,5 19932,3 7411,6 7060,7 11443,0

Subwencja ogólna ..........................  5905531,9 2693299,8 376051,7 607013,1 1710235,0 1897969,5 1066701,1 247561,5
W tym część oświatowa.....................  4504742,6 1978616,6 364851,5 493615,3 1120149,8 1634673,3 799345,4 92107,2

W odsetkach 

O g ó ł e m ........................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dochody własne .............................  61,9 49,4 66,1 56,9 37,3 75,4 32,8 69,3

w tym:         
Udziały w podatku dochodowym: ......  31,1 21,0 30,0 25,7 14,1 35,0 19,0 60,7

od osób prawnych ........................  7,6 1,0 1,6 1,2 0,6 4,8 0,7 52,4
od osób fizycznych ......................  23,6 20,0 28,4 24,5 13,5 30,2 18,3 8,3

Podatek od nieruchomości ...............  8,4 11,8 13,0 14,3 9,8 9,5 — —
Podatek rolny.....................................  0,4 1,2 0,1 0,8 1,9 0,0 — —
Podatek od środków transportowych  0,6 1,4 2,0 1,3 1,1 0,4 — —
Podatek od czynności cywilnopraw-

nych ............................................  2,3 1,4 1,9 1,6 1,1 3,8 — —
Wpływy z opłaty skarbowej ................  0,5 0,3 0,6 0,4 0,1 0,8 — —
Dochody z majątku ............................  4,7 3,0 6,0 3,1 1,6 6,9 0,9 3,2

w tym dochody z najmu i dzierżawy 
oraz innych umów o podobnym 
charakterze...............................  2,6 1,0 2,2 1,0 0,5 4,7 0,4 0,4

Środki na dofinansowanie własnych 
zadań ze źródeł pozabudżetowych 0,6 1,5 3,0 1,0 1,1 0,2 0,1 0,2

Dotacje celoweª ..............................  15,6 19,7 15,4 18,0 22,7 9,4 26,9 20,6
Z budżetu państwa ...........................  9,4 14,2 10,2 12,7 17,0 5,0 16,2 7,1

w tym na zadania:   
z zakresu administracji rządowej 7,1 11,1 7,8 9,5 13,5 3,8 10,4 6,4
własne ......................................  2,2 3,0 2,4 3,2 3,3 1,2 5,8 0,7

Na zadania otrzymane na podstawie 
porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego.............  0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 1,9 0,1

Otrzymane z państwowych funduszy 
celowych ......................................  0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,5

Subwencja ogólna ..........................  22,5 30,9 18,5 25,1 40,0 15,3 40,3 10,1
W tym część oświatowa.....................  17,2 22,7 18,0 20,4 26,2 13,2 30,2 3,8

 

a Łącznie z dotacjami z paragrafów 200 i 620 klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. 
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Tabl. 3. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2010 r. 

Gminy 
Wyszczególnienie Ogółem 

razem miejskie miejsko- 
-wiejskie wiejskie 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Wojewódz-
two 

    
W tysiącach złotych 

O g ó ł e m ............................................ 26225971,5 8719001,2 2028993,3 2415281,3 4274726,5 12405737,3 2648303,9 2452929,2
w tym:         

Rolnictwo i łowiectwo............................. 253222,3 161027,2 273,4 19867,7 140886,0 126,3 2506,1 89562,7
Transport i łączność .............................. 1886054,3 274887,2 78476,9 68642,2 127768,0 1149886,3 304899,1 156381,7
Gospodarka mieszkaniowa.................... 1961828,7 298340,0 139519,0 85813,8 73007,2 1613936,9 40710,0 8841,9
Administracja publiczna ......................... 200857,2 66222,6 14159,9 15359,4 36703,3 43992,6 54236,5 36405,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa ............................. 278400,6 22601,8 2095,7 9613,6 10892,4 128972,1 126826,8 —
Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 11897987,9 3399313,2 1017427,9 1122867,4 1259017,9 6452084,4 550442,8 1496147,5

Różne rozliczenia .................................. 6365322,8 2747160,2 384537,9 631513,8 1731108,6 1993473,9 1081559,5 543129,2
Oświata i wychowanie ........................... 317762,3 175083,9 50633,8 48278,9 76171,3 107655,0 33571,9 1451,4
Ochrona zdrowia ................................... 196205,3 3167,7 391,0 448,2 2328,6 45633,1 105734,7 41669,9
Pomoc społeczna .................................. 1685781,6 1020257,9 188044,1 254884,9 577328,9 453235,8 211542,4 745,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej ........................................ 125662,9 26588,1 4213,2 5476,6 16898,2 33147,1 61686,9 4241,0
Edukacyjna opieka wychowawcza......... 45354,7 30692,4 3776,3 5926,5 20989,6 9133,9 3841,5 1686,9
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska.......................................... 510091,9 302066,9 71746,2 101353,5 128967,2 164854,1 38185,1 4985,8

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go..................................................... 164491,5 40142,5 11709,8 17114,6 11318,1 100160,2 1103,1 23085,6

Kultura fizyczna i sport........................... 121854,9 65297,8 26727,4 14148,3 24422,2 52105,5 4442,9 8,7

W odsetkach 

O g ó ł e m ............................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
w tym:         

Rolnictwo i łowiectwo............................. 1,0 1,8 0,0 0,8 3,3 0,0 0,1 3,7
Transport i łączność .............................. 7,2 3,2 3,9 2,8 3,0 9,3 11,5 6,4
Gospodarka mieszkaniowa.................... 7,5 3,4 6,9 3,6 1,7 13,0 1,5 0,4
Administracja publiczna ......................... 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,4 2,0 1,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa ............................. 1,1 0,3 0,1 0,4 0,3 1,0 4,8 —
Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 45,4 39,0 50,1 46,5 29,5 52,0 20,8 61,0

Różne rozliczenia .................................. 24,3 31,5 19,0 26,1 40,5 16,1 40,8 22,1
Oświata i wychowanie ........................... 1,2 2,0 2,5 2,0 1,8 0,9 1,3 0,1
Ochrona zdrowia ................................... 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 4,0 1,7
Pomoc społeczna .................................. 6,4 11,7 9,3 10,6 13,5 3,7 8,0 0,0
Pozostałe zadania w  zakresie polityki 

społecznej ........................................ 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 2,3 0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza......... 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska ....................................... 1,9 3,5 3,5 4,2 3,0 1,3 1,4 0,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go..................................................... 0,6 0,5 0,6 0,7 0,3 0,8 0,0 0,9
Kultura fizyczna i sport........................... 0,5 0,7 1,3 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0

 

Najważniejszym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2010 r. były „Dochody 

od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem” – 45,4% dochodów ogółem (spadek o 2,2 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego). Były one relatywnie 

najwyższe w budżecie województwa (61,0% dochodów ogółem), najniższe zaś w budżetach powiatów (20,8%). Ważnym 

źródłem dochodów były również: „Różne rozliczenia” (24,3%), które prawie w całości zależą od subwencji ogólnej prze-

kazywanej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa, „Gospodarka mieszkaniowa” (7,5%), „Transport  

i łączność” (7,2%) oraz „Pomoc społeczna” (6,4%). 
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Dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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W nawiasach podano liczbę gmin.

Dochody w zł:

2873

MAZOWIECKIE

 
 
 
 
 
 
 
 

 Poza strukturą dochodów, jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego różniły się między 

sobą (niekiedy znacznie) wielkością dochodów przeliczoną na 1 mieszkańca.  

Przeciętna wartość tego wskaźnika w 2010 r. dla gmin kształtowała się na poziomie 2873 zł (najniższa była  

w gminach miejskich – 2772 zł, najwyższa w gminach miejsko-wiejskich – 2917 zł). Najwyższy dochód na 1 mieszkańca 

odnotowano w gminach: Słubice (7630 zł), Słupno (7353 zł) oraz Wieczfnia Kościelna (5363 zł), najniższy zaś wystąpił 

 w gminach: Celestynów (2016 zł), Dębe Wielkie (2105 zł) oraz Mińsk Mazowiecki – gmina wiejska (2122 zł). 

Z budżetów miast na prawach powiatu przypadało przeciętnie na 1 mieszkańca 5646 zł dochodów, najwyższy 
dochód osiągnięto w m.st. Warszawie (6085 zł), a najniższy w m. Radom (3644 zł). 
 

 



 6

Dochody budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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Dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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Średnie dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2010 r. wyniosły 873 zł. Spośród 37 powiatów naj-

wyższe dochody na 1 mieszkańca osiągnięto w: przasnyskim (1362 zł), przysuskim (1286 zł) oraz lipskim (1220 zł),  

a najniższe wystąpiły w powiatach: wołomińskim (555 zł), nowodworskim (594 zł) oraz siedleckim (597 zł).  
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Dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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 W 2010 r. średnie dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 1420 zł. Naj-

wyższe wystąpiły w gminach: Nadarzyn (3989 zł), Michałowice (3860 zł) oraz Słupno (3836 zł), najniższe zaś odnotowa-

no w gminach: Rusinów (330 zł), Mirów (345 zł) oraz Borkowice (401 zł). 

 W powiatach województwa mazowieckiego na 1 mieszkańca przypadało przeciętnie 286 zł dochodów własnych. 

Najwyższe dochody własne na 1 mieszkańca wystąpiły w powiatach: piaseczyńskim (568 zł), warszawskim zachodnim 

(480 zł) oraz pruszkowskim (435 zł), najniższe zaś odnotowano w: siedleckim, makowskim oraz zwoleńskim (odpowied-

nio: 154 zł, 155 zł oraz 160 zł). 
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Dochody własne budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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Z budżetów miast na prawach powiatu przypadało średnio 4254 zł dochodów własnych na 1 mieszkańca (stosunko-

wo najmniej w m. Radom – 1660 zł, a najwięcej w m.st. Warszawie – 4846 zł).  
 
 

Dochody własne budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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W 2010 r. wydatki ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 28959,5 mln zł, w tym głów-
nym obciążeniem były wydatki bieżące 22431,9 mln zł (77,5% wydatków ogółem). 

 
Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2010 r. 

75,5% 78,3% 76,1% 81,2%

24,5% 21,7% 23,9% 18,8%

Gminy Miasta na prawach 
powiatu

Powiaty Województwo

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
 

Tabl. 4. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w 2010 r. 

Gminy 
Wyszczególnienie Ogółem 

razem miejskie miejsko- 
-wiejskie wiejskie 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Wojewódz-
two 

W tysiącach złotych 
O g ó ł e m .............................  28959461,0 9321045,7 2152721,7 2543974,0 4624350,0 14346774,9 2783080,3 2508560,2
Wydatki bieżące ...................  22431924,2 7039936,8 1642322,9 1925273,5 3472340,4 11237485,8 2118465,2 2036036,4

w tym:    

Dotacje ...................................  2094977,9 488081,5 161008,1 176668,1 150405,2 981643,6 127694,8 497558,0

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych .........................  1813402,8 1186958,1 217697,7 293097,0 676163,5 541065,8 80084,4 5294,4

Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych .....................  15979851,3 5197907,0 1233436,0 1393778,3 2570692,7 8454954,8 1787920,2 539069,3

w tym:    

wynagrodzenia ..................  7494679,4 2832843,3 658844,6 740592,4 1433406,2 3353241,0 1060694,6 247900,5

pochodne od wynagrodzeń 
(składki na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pra-
cy) 1217809,6 482335,2 109795,7 124042,5 248497,0 533277,0 161883,4 40313,9

zakup materiałów i usług ........  6159416,8 1541170,2 388734,2 441949,0 710487,1 3991555,9 394542,0 232148,7

Wydatki majątkowe...............  6527536,8 2281108,9 510398,9 618700,5 1152009,5 3109289,0 664615,2 472523,8
W tym inwestycyjneª...............  6408442,8 2245103,6 494438,9 599568,5 1151096,2 3087748,0 663067,4 412523,8

W odsetkach 
O g ó ł e m .............................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Wydatki bieżące ...................  77,5 75,5 76,3 75,7 75,1 78,3 76,1 81,2

w tym:    

Dotacje ...................................  7,2 5,2 7,5 6,9 3,3 6,8 4,6 19,8

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych .........................  6,3 12,7 10,1 11,5 14,6 3,8 2,9 0,2

Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych .....................  55,2 55,8 57,3 54,8 55,6 58,9 64,2 21,5

w tym:    

wynagrodzenia ..................  25,9 30,4 30,6 29,1 31,0 23,4 38,1 9,9

pochodne od wynagrodzeń 
(składki na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pra-
cy) 4,2 5,2 5,1 4,9 5,4 3,7 5,8 1,6

zakup materiałów i usług ........  21,3 16,5 18,1 17,4 15,4 27,8 14,2 9,3

Wydatki majątkowe...............  22,5 24,5 23,7 24,3 24,9 21,7 23,9 18,8
W tym inwestycyjneª...............  22,1 24,1 23,0 23,6 24,9 21,5 23,8 16,4

 
a Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. 
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Na poziom wydatków największy wpływ miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8712,5 mln zł, wysokie były 

również wydatki na zakup materiałów i usług – 6159,4 mln zł (odpowiednio 30,1% i 21,3% wydatków ogółem). Na inwe-

stycje przeznaczono 6408,4 mln zł (22,1% wydatków ogółem), co stanowiło prawie całość wydatków majątkowych. 

Najwyższy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem odnotowano w budżecie województwa (81,2%) 

oraz w miastach na prawach powiatu (78,3%), najniższy zaś w budżetach gmin (75,5%). Na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń relatywnie najwięcej wydano z budżetów powiatów (odpowiednio 38,1% i 5,8% wydatków ogółem), 

najmniej zaś z budżetu województwa (odpowiednio 9,9% i 1,6%). Na dotacje wydatkowano relatywnie najwięcej z budże-

tu województwa (19,8% wydatków ogółem), najmniej zaś z budżetów powiatów (4,6%). Zakup materiałów i usług stano-

wił największe obciążenie dla miast na prawach powiatu (27,8% wydatków ogółem), najmniejsze dla budżetu wojewódz-

twa (9,3%). Na inwestycje wydatkowano stosunkowo najwięcej z budżetów gmin (24,1%), najmniej z budżetu wojewódz-

twa (16,4%). 

 W 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wzrosły  

o 1091,9 mln zł (o 3,9%). Wydatki bieżące wzrosły o 4,3% (o 923,2 mln zł), a spośród nich: świadczenia na rzecz osób 

fizycznych o 9,6% (o 158,2 mln zł), wydatki na wynagrodzenia o 7,5% (o 520,1 mln zł) oraz wydatki na zakup materiałów 

i usług o 2,2% (o 129,9 mln zł). 

 

Tabl. 5. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2010 r. 

Gminy 
Wyszczególnienie Ogółem 

razem miejskie miejsko- 
-wiejskie wiejskie 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Wojewódz-
two 

W tysiącach złotych 
O g ó ł e m ...........................  28959461,0 9321045,7 2152721,7 2543974,0 4624350,0 14346774,9 2783080,3 2508560,2

w tym:         
Rolnictwo i łowiectwo............  492438,4 377907,8 546,3 54766,8 322594,7 158,3 5265,9 109106,3
Transport i łączność .............  6415304,7 1164717,2 246306,3 325007,3 593403,6 4031610,4 639307,5 579669,7
Gospodarka mieszkaniowa...  1478988,9 270847,2 112254,9 101051,3 57540.9 1188039,6 14341,2 5760,9
Administracja publiczna ........  2424649,9 943876,6 208576,9 235349,1 499950,6 985452,9 307272,2 188048,3
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożaro-
wa ...................................  601176,4 132656,3 27417,1 41660,6 63578,6 328250,5 140176,2 93,4

Różne rozliczenia .................  2101253,0 60431,8 2984,2 28328,7 29118,9 1002542,8 99026,6 939251,8
Oświata i wychowanie ..........  7224116,9 3357658,1 790216,3 875610,7 1691831,2 3015352,8 734281,1 116824,9
Ochrona zdrowia ..................  679144,6 71319,1 17556,3 24379,1 29383,7 331778,9 134958,0 141088,6
Pomoc społeczna .................  2564377,5 1256457,3 267375,6 321244,0 667837,7 960793,8 336724,0 10402,5
Pozostałe zadania w zakre-

sie polityki społecznej......  316577,5 37816,1 11128,5 8830,4 17857,2 118863,2 113719,9 46178,3
Edukacyjna opieka wycho-

wawcza ...........................  618383,6 102082,8 22508,9 27800,7 51773,1 346256,5 153103,9 16940,5
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska.......  1142027,6 765667,4 178810,7 276362,5 310494,2 347917,9 22446,6 5995,8
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego ....................  1205208,0 288649,1 91807,3 83740,2 113101,6 736084,2 15599,6 164875,0
Kultura fizyczna i sport..........  853019,4 259725,9 100863,2 78356,8 80505,9 562709,5 15385,5 15198,6

W odsetkach 
O g ó ł e m ...........................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

w tym:         
Rolnictwo i łowiectwo............  1,7 4,1 0,0 2,2 7,0 0,0 0,2 4,3
Transport i łączność .............  22,2 12,5 11,4 12,8 12,8 28,1 23,0 23,1
Gospodarka mieszkaniowa...  5,1 2,9 5,2 4,0 1,2 8,3 0,5 0,2
Administracja publiczna ........  8,4 10,1 9,7 9,3 10,8 6,9 11,0 7,5
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożaro-
wa ...................................  2,1 1,4 1,3 1,6 1,4 2,3 5,0 0,0

Różne rozliczenia .................  7,3 0,6 0,1 1.1 0,6 7,0 3,6 37,4
Oświata i wychowanie ..........  24,9 36,0 36,7 34,4 36,6 21,0 26,4 4,7
Ochrona zdrowia ..................  2,3 0,8 0,8 1,0 0,6 2,3 4,8 5,6
Pomoc społeczna .................  8,9 13,5 12,4 12,6 14,4 6,7 12,1 0,4
Pozostałe zadania w zakre-

sie polityki społecznej......  1,1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,8 4,1 1,8
Edukacyjna opieka wycho-

wawcza ...........................  2,1 1,1 1,0 1,1 1,1 2,4 5,5 0,7
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska.......  3,9 8,2 8,3 10,9 6,7 2,4 0,8 0,2
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego ....................  4,2 3,1 4,3 3,3 2,4 5,1 0,6 6,6
Kultura fizyczna i sport..........  2,9 2,8 4,7 3,1 1,7 3,9 0,6 0,6
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Najważniejszą pozycję w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego według działów w 2010 r. zajmowała 

oświata i wychowanie – 24,9% wydatków ogółem. Wydatki na oświatę i wychowanie były największym obciążeniem dla 

budżetów gmin i powiatów (odpowiednio 36,0% i 26,4% wydatków ogółem). Wydatki na transport i łączność (22,2% 

wydatków ogółem) zajmowały drugą pozycję w strukturze wydatków według działów i stanowiły od 12,5% wydatków 

 z budżetów gmin do 28,1% wydatków z budżetów miast na prawach powiatu. 

 Ważną pozycję wśród wydatków jednostek samorządu terytorialnego zajmowały również wydatki na pomoc spo-

łeczną oraz administrację publiczną (odpowiednio 8,9% i 8,4% wydatków ogółem). Dla budżetów gmin, zwłaszcza miej-

sko-wiejskich i miejskich dużym obciążeniem były wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (odpowiednio 

10,9% i 8,3% wydatków ogółem). W miastach na prawach powiatu wydatkowano stosunkowo dużo na gospodarkę 

mieszkaniową (8,3% wydatków ogółem). Budżet województwa obciążony był w dużym stopniu wydatkami na różne rozli-

czenia, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz ochronę zdrowia (odpowiednio 37,4%, 6,6% oraz 5,6% wydatków 

ogółem). 

W 2010 r. średnie wydatki gmin na 1 mieszkańca wyniosły 3071 zł (najniższe były w gminach miejskich – 2941 zł, 

najwyższe w gminach wiejskich – 3135 zł). Najwięcej wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniosły gminy: Słubice 

(8338 zł), Słupno (7128 zł) oraz Podkowa Leśna (5393 zł). Najmniej na 1 mieszkańca wydatkowały gminy: Celestynów 

(2014 zł), Dębe Wielkie (2197 zł) oraz Kałuszyn (2204 zł). 

 
 

Wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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W województwie mazowieckim wydatki inwestycyjne z budżetów gmin na 1 mieszkańca wyniosły średnio 740 zł. 

Na inwestycje ze swojego budżetu stosunkowo najwięcej przeznaczyły gminy: Słupno, Sterdyń oraz Troszyn (odpowied-

nio: 3481 zł, 2286 zł oraz 2285 zł na 1 mieszkańca). Do gmin przeznaczających relatywnie najmniej ze swoich środków 

na inwestycje należały gminy: Dzierzgowo, Rzeczniów oraz Ceranów (odpowiednio: 26 zł, 28 zł oraz 55 zł na 1 miesz-

kańca). 

 
Wydatki inwestycyjne budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2010 r. 

1505

1239

919

1148

1085

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

m.st. Warszawa

m. Siedlce

m. Radom

m. Płock

m. Ostrołęka

zł
 

 
Wydatki inwestycyjne budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2010 r. 
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Średnie wydatki z budżetów powiatów na 1 mieszkańca w 2010 r. wynosiły 917 zł i wzrosły w stosunku do roku po-

przedniego o 11,3%. Najwyższe wydatki z budżetów powiatów na 1 mieszkańca odnotowano w powiatach: łosickim (1364 zł), 

przasnyskim (1345 zł) oraz przysuskim (1333 zł), a najniższe w: wołomińskim (613 zł), siedleckim (647 zł) oraz nowodworskim 

(661 zł).  

 Trochę inaczej w układzie terytorialnym przedstawiały się wydatki inwestycyjne z budżetów powiatów na 1 miesz-

kańca. Najwyższe odnotowano w powiatach: ostrowskim (571 zł), ostrołęckim (543 zł) oraz łosickim (542 zł), a najniższe  

w powiatach: gostynińskim (77 zł), grójeckim (102 zł) oraz sierpeckim (114 zł). 

 Przeciętne wydatki z budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 6529 zł, 

a wydatki inwestycyjne wynosiły średnio 1405 zł. Najwyższe wydatki per capita, zarówno ogółem, jak i inwestycyjne 

poniosło m.st. Warszawa (odpowiednio: 7048 zł oraz 1505 zł), a najniższe – m. Radom (odpowiednio: 4176 zł oraz  

919 zł). 

 Rok 2010 jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego zamknęły deficytem w wysokości 

2733,5 mln zł (o 2,8% wyższym niż w 2009 r.). Na deficyt ten złożył się deficyt budżetów miast na prawach powiatu  

w wysokości 1941,0 mln zł, gmin – 602,0 mln zł, powiatów – 134,8,0 mln zł oraz województwa – 55,6 mln zł. W budże-

tach miast na prawach powiatu deficyt był większy niż w 2009 r. (o 33,5%). W budżecie województwa, budżetach powia-

tów oraz gmin deficyt był mniejszy niż przed rokiem (odpowiednio o: 81,0%, 15,2% oraz 20,1%).  

 Spośród 309 gmin województwa mazowieckiego w 249 wydatki przekroczyły dochody, a w 60 nie wydatkowano 

wszystkich środków budżetowych. Do gmin, z relatywnie najwyższym deficytem należały: Warka, w której wydatki prze-

wyższyły dochody o 34,6%, Czernice Borowe z deficytem budżetowym rzędu 32,6% oraz Potworów – 31,1%. Do gmin, 

które w 2010 r. osiągnęły najwyższą – relatywnie do swoich dochodów – nadwyżkę budżetową należały gminy: Rzekuń – 

25,0% nadwyżki budżetowej, Skórzec – 23,8%, oraz Garwolin (gmina wiejska) – 22,3%. 

Wśród 37 powiatów województwa mazowieckiego w 31 odnotowano deficyt, a w 6 wystąpiła nadwyżka. Największy 

deficyt wystąpił w powiatach: ciechanowskim (wydatki o 12,2% przekroczyły dochody), ostrowskim(o 12,1%) oraz żyrar-

dowskim (o 11,9%). Powiaty, w których odnotowano najwyższą – relatywnie do swoich dochodów – nadwyżkę to: legio-

nowski (11,0%), lipski (9,3%) oraz kozienicki (3,9%). 

W 2010 r. we wszystkich miastach na prawach powiatu odnotowano deficyt budżetowy, relatywnie najwyższy  

w m. Ostrołęka (18,3%), a najniższy w m. Płocku (11,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel. 22 464 20 96 
                     e-mail: j.zawadzka@stat.gov.pl  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


