
9 projektów

Liczba projektów wybranych
do realizacji w podregionach:

8 projektów

7 projektów

6 projektów

5 projektów

3 projekty

2 projekty

P. siedlecki

P. radomski

P. płocki

P. żyrardowski

P. ciechanowski

P. warszawski
zachodni

P. warszawski
wschodnii

P. ostrołęcki

P. M. Warszawa

  

Dofinansowanie z funduszy unijnych 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego. Stan w dniu 31 grudnia 2020 r.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w zł

Przeciętne
zatrudnienie

Województwo

Powiaty

Gminy i miasta 
na prawach powiatu

2 598 7 254
6 902 5 049
26 274 6 123

Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego w 2019 r.

Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną

Wykorzystanie działalności
badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój regionalnego
systemu transportowego

Wzrost e-potencjału
Mazowsza

Edukacja dla rozwoju regionu

Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości

 
Jakość życia 

Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem

Gospodarka przyjazna
środowisku

Pomoc Techniczna 

Rozwój rynku pracy 
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OGÓLNA 
LICZBA UMÓW 

/DECYZJI O 
DOFINANSOWANIE4,8 tys.

WARTOŚĆ 
UMÓW 

/DECYZJI O 
DOFINANSOWANIE11,9 mld zł

27 maja 2021
Dzień Samorządu Terytorialnego

Dane dla województwa mazowieckiego

Budżet partycypacyjny

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez gminy* w 2019 r. w mln zł

Wartość umów w mld zł

W TYM 
NA:

Budżet obywatelski Mazowsza w 2020 r. Projekty wybrane do realizacji

na projekty 
podregionalne

Źródło: https://bom.mazovia.pl/

OGÓŁEM

85,6 mln zł

Na 1 
mieszkańca

Środki z UE 
na finansowanie 
programów i projektów

Na 1 
mieszkańca

38,2 zł

na  
1 mieszkańca

25,7 zł

Środki 
gmin 
i powiatów 
z UE 
na finansowanie 
programów 
i projektów

DOCHODY

Projekty wybrane do realizacji 
według obszarów tematycznych

 *  bez miast na prawach powiatu

Transport 
i łączność

35,5
17,6 15,6

5,1 2,34,8 2,2

Gospodarkę 
komunalną 
i ochronę 

środowiska

Kulturę 
i ochronę 

dziedzictwa 
narodowego

Kulturę 
fizyczną

Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochronę 

przeciwpożarową

Gospodarkę 
mieszkaniową

Oświatę 
i 

wychowanie

Projektów 
wybranych 
do głosowania107

37880
GŁOSÓW 
WAŻNYCH

ODDANO

37880

ważne 
głosy 

KOBIET

ważne 
głosy 

MĘŻCZYZN

61% 39%

49
podregionalne

14
ogólnowojewódzkie63

OGÓŁEM

na finansowanie 
i współfinansowanie 
programów 
i projektów unijnych 
w dochodach 
ogółem

3,9%

Udział wydatków 
inwestycyjnych jst 
w wydatkach 
ogółem

Udział 
dochodów jst

15,7%

Wydatki na obsługę długu 
publicznego jst wszystkich szczebli 
na 1000 zł dochodów budżetów jst

613 zł 596 zł

WYDATKI

Województwo

1 246 zł 1 193 złPowiaty

9 563 zł 9 861 złMiasta na prawach 
powiatu

7,9 zł

18 11 8 7 6 5 3 2

1 1

promocja i ochrona zdrowia

transport zbiorowy
i drogi publiczne
bezpieczeństwo publiczne
edukacja publiczna

kultura,ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami
zagospodarowanie
przestrzenne
kultura fizyczna i turystyka
ochrona środowiska

wspieranie rodziny
i system pieczy zastępczej

polityka prorodzinnna
modernizacja terenów
wiejskich

1

Dochody i wydatki samorządu terytorialnego w 2019 r.

5 580 zł 5 621 złGminy*


