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Według stanu w dniu 1 stycznia 2015 r. w województwie lubelskim było 24 powiatów (w tym 4 miasta na 

prawach powiatu) oraz 213 gmin. Miasta na prawach powiatu realizują jednocześnie zadania z zakresu działania gmi-

ny oraz powiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane zostały bez dochodów i wy-

datków gmin mających status miasta na prawach powiatu, natomiast dochody i wydatki miast na prawach powiatu 

podane są łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej i powiatowej.  

 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w 2015 r. osiągnęły dochody ogółem w wyso-
kości 10,3 mld zł. Były one mniejsze o 1,9% niż w 2014 r. i stanowiły 5,2% łącznych dochodów jednostek samorządu te-
rytorialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 10,5 mld zł i w porównaniu  
z 2014 r. zmalały o 3,6%. Stanowiły one 5,4% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. 

 

 

Budżety gmin 

 

Dochody gmin w województwie lubel-

skim w 2015 r. wyniosły 5,2 mld zł. Były one 

wyższe o 2,7% niż w 2014 r.  

Dochody własne stanowiły 37,3% ogó-

łu dochodów gmin (trzy czwarte wpływów to 

podatki), natomiast dotacje – 27,5%, a sub-

wencja ogólna – 35,2% (dwie trzecie subwencji 

to część oświatowa). Najmniejszy udział do-

chodów własnych w dochodach ogółem zaob-

serwowano w gminie Aleksandrów (powiat bił-

gorajski) – 16,1%, a największy w gminie Pu-

chaczów (powiat łęczyński) – 68,4%. 

Dochody gmin województwa lubelskiego  

w 2015 r. według rodzajów 

 

 

Wydatki gmin województwa lubelskiego  

w 2015 r. według działów 

 

Wydatki ogółem gmin w 2015 r. wyniosły  

5,1 mld zł i wzrosły o 1,0% w porównaniu z 2014 r.  

Główną pozycją wydatków gmin były wydatki 

bieżące – 80,8% wydatków ogółem. Prawie połowa wy-

datków bieżących przeznaczona była na wynagrodzenia 

oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 

Pozostałe 19,2% stanowiły wydatki majątkowe, które 

prawie w całości przeznaczono na inwestycje. Najniższy 

udział wydatków na inwestycje zaobserwowano w gmi-

nie Wilków (powiat opolski) – 1,1%, a najwyższy w gmi-

nie Hanna (powiat włodawski) – 54,2%. 
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Ponad jedną trzecią środków (37,5%) samorządy wydały na oświatę i wychowanie. Działami, na które prze-

znaczono znaczące kwoty były również pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, administracja 

publiczna oraz transport i łączność. 

 

W 2015 r. średnio na 1 mieszkańca przypadło 3189 zł dochodów (w 2014 r. – 3094 zł). W 114 gminach docho-

dy były niższe od średniej, a w 95 wyższe. Najmniejszy dochód per capita uzyskała gmina Gorzków (powiat krasno-

stawski) – nieco powyżej 2 tys. zł, a największy gmina Puchaczów (powiat łęczyński) – prawie 6 tys. zł. Na 1 mieszkańca 

przypadało średnio 1190 tys. zł dochodów własnych (w 2014 r. – 1141 zł). W 154 gminach były one niższe od średniej,  

a w 55 wyższe. Najmniejszy dochód własny na 1 mieszkańca osiągnęła gmina Aleksandrów (powiat biłgorajski) – poni-

żej 500 zł, a największy gmina Puchaczów (powiat łęczyński) – 4,0 tys. zł. 

Średnio w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały 3181 zł (w 2014 r. – 3137 zł). W 118 gminach wydatki 

były niższe od średniej, a w 91 wyższe. Najmniejsze wydatki per capita poniosła gmina Kraśniczyn (powiat krasnostaw-

ski) – poniżej 2,5 tys. zł, a największe gmina Puchaczów (powiat łęczyński) – prawie 6 tys. zł. Na inwestycje średnio na 

1 mieszkańca gminy przeznaczyły 606 zł (w 2014 r. – 585 zł). Niższą kwotę od średniej wydało 132 gminy, a wyższą – 

77. Najmniejsze wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wykazała gmina Wilków (powiat opolski) – nieco powyżej 30 zł, 

a największe gmina Hanna (powiat włodawski) – ponad 3 tys. zł. 

 

 

Budżety powiatów 
 

Powiaty w województwie lubelskim  

w 2015 r. osiągnęły dochody ogółem w wyso-

kości 1,4 mld zł. Były one mniejsze o 0,5% niż w 

2014 r.  

Dochody własne stanowiły 28,1% ogó-

łu dochodów powiatów (prawie połowa do-

chodów własnych to podatki), natomiast dota-

cje – 27,4%, a subwencja ogólna – 44,5%  

(ponad dwie trzecie subwencji to część oświa-

towa). Najmniejszy udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem zaobserwowano w po-

wiecie hrubieszowskim – 17,6%, a największy 

w powiecie zamojskim – 45,2%. 

Dochody powiatów województwa lubelskiego  

w 2015 r. według rodzajów 

 

 
Wydatki powiatów województwa lubelskiego  

w 2015 r. według działów 

 

Wydatki ogółem powiatów w 2015 r. 

wyniosły 1,4 mld zł i zmalały o 2,7% w porów-

naniu z 2014 r.  

Udział wydatków bieżących w wydat-

kach ogółem powiatów wyniósł 82,7%. Wydatki 

na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiły dwie trze-

cie wydatków bieżących. Pozostałe 17,3% sta-

nowiły wydatki majątkowe, które prawie w ca-

łości przeznaczono na inwestycje. Najniższy 

udział wydatków na inwestycje zaobserwowano 

w powiecie bialskim – 5,9%, a najwyższy w po-

wiecie lubelskim – 29,9%. 

 

Ponad jedną czwartą środków (27,9%) samorządy powiatowe wydały na oświatę i wychowanie. Znaczący 

udział środków przeznaczono również na transport i łączność, pomoc społeczną, administrację publiczną oraz eduka-

cyjną opiekę wychowawczą. 
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W 2015 r. z budżetów powiatów średnio na 1 mieszkańca przypadało 895 zł dochodów (w 2014 r. – 896 zł). 

Dochody poniżej tej średniej osiągnęło 7 powiatów, a powyżej – 13. Najmniejszy dochód per capita uzyskał powiat 

zamojski – nieco powyżej 500 zł, a największy powiat włodawski – ponad 1300 zł. Średnio na 1 mieszkańca przypadło 

251 zł dochodów własnych (w 2014 r. – 231 zł). Niższą kwotę od średniej osiągnęło 11 powiatów, a 9 wyższą. Naj-

mniejszy dochód własny na 1 mieszkańca uzyskał powiat opolski – 164 zł, a największy powiat krasnostawski – prawie 

400 zł. 

Średnio na 1 mieszkańca powiaty wydały 888 zł (w 2014 r. – 909 zł). Wydatki poniżej tej średniej miało 9 po-

wiatów, a 11 powyżej. Najmniejsze wydatki per capita poniósł powiat zamojski – prawie 500 zł, a największe powiat 

włodawski – 1262 zł. Na inwestycje średnio na 1 mieszkańca powiaty przeznaczyły 153 zł (w 2014 r. – 155 zł). Niższą 

kwotę od średniej wydała połowa powiatów. Najmniejsze wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wykazał powiat bial-

ski – mniej niż 50 zł, a największe powiat hrubieszowski – 273 zł. 

 

 

Budżety miast na prawach powiatu 
 

Dochody miast na prawach powiatu  

w województwie lubelskim w 2015 r. wyniosły 

2,5 mld zł. Były one niższe o 5,1% niż w 2014 r.  

Dochody własne miast na prawach 

powiatu stanowiły 51,4% ogółu dochodów  

(ponad dwie trzecie to podatki), natomiast do-

tacje – 19,7%, a subwencja ogólna – 28,8% 

(prawie całość to część oświatowa). Najmniej-

szy udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem wykazał Zamość – 38,2%, a największy 

Lublin – 56,3%. 

Dochody miast na prawach powiatu województwa lubelskiego  

w 2015 r. według rodzajów 

 

 
Wydatki miast na prawach powiatu województwa lubelskiego  

w 2015 r. według działów 

 

Wydatki ogółem miast na prawach po-

wiatu w 2015 r. wyniosły 2,6 mld zł i były mniej-

sze o 8,9% niż w 2014 r.  

Główną pozycją w wydatkach były wy-

datki bieżące, które stanowiły 84,1%, z czego 

prawie połowę przeznaczono na wynagrodzenia 

oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fun-

dusz Pracy. Pozostałe 15,9% stanowiły wydatki 

majątkowe, które prawie w całości przeznaczo-

no na inwestycje. Najniższy udział wydatków na 

inwestycje zaobserwowano w Chełmie – 3,3%, a 

najwyższy w Lublinie – 18,8%. 

 

Miasta na prawach powiatu ponad jedną trzecią swoich środków (35,6%) przeznaczyły przede wszystkim na 

oświatę i wychowanie. Znaczący udział wydatków zaobserwowano również w działach: transport i łączność, pomoc 

społeczna, administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

 

W 2015 r. z budżetów miast na prawach powiatu średnio na 1 mieszkańca przypadło 4770 zł dochodów  

(w 2014 r. – 5003 zł). Najmniejszy dochód ogółem per capita osiągnął Chełm – 4060 zł, a największy Lublin  

– 4980 zł. Na 1 mieszkańca przypadło średnio 2454 zł dochodów własnych (w 2014 r. – 2438 zł). Najmniejszy dochód 

własny na 1 mieszkańca uzyskał Chełm – 1772 zł, a największy Lublin– 2804 zł. 

Średnio w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatów wydały 4949 zł (w 2014 r.  

– 5406 zł). Najmniejsze wydatki ogółem per capita uzyskała Biała Podlaska – 3965 zł, a największe Lublin – 5291 zł. Na 

inwestycje przeznaczono średnio 737 zł na 1 mieszkańca (w 2014 r. – 1354 zł). Najmniej wydatki inwestycyjne  

na 1 mieszkańca poniósł Chełm – 134 zł, a największe Lublin – 996 zł. 



4 

Budżet województwa 

 

Dochody ogółem województwa lubelskiego w 2015 r. wyniosły 1,1 mld zł i były niższe o 14,2% w porównaniu 

z 2014 r.  

Udział dochodów własnych województwa wyniósł 21,8% ogółu dochodów (ponad dwie trzecie to podatki), 

natomiast dotacje – 60,7%, a subwencja ogólna – 17,4% (w tym część wyrównawcza – 10,2%, oświatowa – 4,0%, re-

gionalna – 3,0%).  

 

Dochody budżetu województwa lubelskiego w 2015 r. według rodzajów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2015 r. samorząd województwa wydał 1340,5 mln zł. Było to mniej o 9,7% niż w 2014 r. Główną częścią 

wydatków były wydatki majątkowe – 59,0% (prawie w całości to wydatki na inwestycje). Pozostałe 41,0% stanowiły 

wydatki majątkowe (prawie jedną trzecią na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). 

 

Wydatki budżetu województwa lubelskiego w 2015 r. według działów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawie jedną trzecią środków (27,0%) samorząd województwa wydatkował na transport i łączność. Działami, 

na które przeznaczono znaczące kwoty były również informatyka, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa na-

rodowego, administracja publiczna i przetwórstwo przemysłowe. 

 

W 2015 r. średnio na 1 mieszkańca przypadło 533 zł dochodów (w 2014 r. – 619 zł), w tym dochodów wła-

snych – 116 zł (w 2014 r. – 107zł). Dochody ogółem w województwie lubelskim były wyższe od średniej krajowej  

o 88 zł, a dochody własne niższe o 70 zł. 

Średnio na 1 mieszkańca wydano 625 zł (w 2014 r. – 690 zł), w tym na inwestycje – 361 zł  

(w 2014 r. – 424 zł). Wydatki ogółem były wyższe od średniej w kraju o 178 zł, a inwestycyjne o 168 zł. 
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TABL. 1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

W 2015 R. WEDŁUG RODZAJÓW  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – tys. zł 

b – % 

Gminy 

Powiaty 
Miasta  

na prawach 
powiatu 

Województwo 

ogółem miejskie 
miejsko-
wiejskie 

wiejskie 

DOCHODY 

OGÓŁEM ....................................  a 5150093,2 1127939,6 763576,0 3258577,6 1445615,1 2520607,4 1142044,7 

 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

Dochody własne .........................  a 1922262,8 600149,6 291217,6 1030895,6 405706,2 1296847,7 249236,1 

 b 37,3 53,2 38,1 31,6 28,1 51,4 21,8 
w tym podatek  

dochodowy od osób:         

         

fizycznych .............................  a 683204,1 230374,2 113176,8 339653,1 185899,7 557947,4 47647,8 

 b 13,3 20,4 14,8 10,4 12,9 22,1 4,2 

prawnych .............................  a 24104,3 12881,2 3978,2 7244,9 5090,0 37677,6 121614,2 

 b 0,5 1,1 0,5 0,2 0,4 1,5 10,6 

         

Dotacje .......................................  a 1417417,3 281220,5 210364,9 925832,0 396296,4 497509,0 693736,9 

 b 27,5 24,9 27,5 28,4 27,4 19,7 60,7 

w tym celowe ........................  a 1015317,9 170852,8 155579,4 688885,7 318167,3 330002,8 187906,9 

 b 19,7 15,1 20,4 21,1 22,0 13,1 16,5 

         

Subwencja ogólna ......................  a 1810413,1 246569,6 261993,5 1301850,1 643612,5 726250,8 199071,8 

 b 35,2 21,9 34,3 40,0 44,5 28,8 17,4 

w tym część oświatowa .........  a 1200078,0 225688,8 174476,0 799913,3 449175,6 679373,9 45721,9 

 b 23,3 20,0 22,8 24,5 31,1 27,0 4,0 

WYDATKI 

OGÓŁEM ....................................  a 5135811,7 1121099,5 751241,0 3263471,1 1433269,2 2615271,5 1340530,9 

 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

Wydatki majątkowe ...................  a 985335,6 245043,5 136144,4 604147,7 247247,5 416218,8 790313,9 

 b 19,2 21,9 18,1 18,5 17,3 15,9 59,0 

w tym na inwestycje ..............  a 978151,1 241861,3 135292,4 600997,4 247124,5 389573,2 773085,9 

 b 19,0 21,6 18,0 18,4 17,2 14,9 57,7 

         

Wydatki bieżące .........................  a 4150476,1 876056,0 615096,6 2659323,5 1186021,7 2199052,7 550217,0 

 b 80,8 78,1 81,9 81,5 82,7 84,1 41,0 

w tym:         

wynagrodzenia ......................  a 1713038,1 379281,6 254517,0 1079239,5 641218,9 894554,6 143242,4 

 b 33,4 33,8 33,9 33,1 44,7 34,2 10,7 
składki na ubezpieczenia  

społeczne i Fundusz Pracy ..  a 331875,2 70442,4 49677,2 211755,6 109646,4 161407,2 25987,6 

 b 6,5 6,3 6,6 6,5 7,7 6,2 1,9 

dotacje ..................................  a 283370,9 70812,1 46335,1 166223,7 58906,8 276400,5 182923,1 

 b 5,5 6,3 6,2 5,1 4,1 10,6 13,6 
świadczenia na rzecz osób  

fizycznych ...........................  a 754510,8 130739,6 107890,4 515880,7 51697,5 210930,1 5744,0 

 b 14,7 11,7 14,4 15,8 3,6 8,1 0,4 

zakup materiałów i usług ......  a 764385,1 180354,6 115678,7 468351,7 207516,6 515889,1 160404,2 

 b 14,9 16,1 15,4 14,4 14,5 19,7 12,0 
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TABL. 2. WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2015 R.  

WEDŁUG DZIAŁÓW  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – tys. zł 

b – % 

Gminy 

Powiaty 
Miasta  

na prawach 
powiatu 

Województwo 

ogółem miejskie 
miejsko-
wiejskie 

wiejskie 

         
OGÓŁEM ....................................  a 5135811,7 1121099,5 751241,0 3263471,1 1433269,2 2615271,5 1340530,9 

 b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

w tym:         
         

Rolnictwo i łowiectwo ................  a 178033,2 502,1 15195,8 162335,3 24064,8 106,1 73269,7 
  b 3,5 0,0 2,0 5,0 1,7 0,0 5,5 
         
Przetwórstwo przemysłowe .......  a 51,1 17,5 17,8 15,8 2012,9 658,3 99005,8 
  b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7,4 
         
Transport i łączność ...................  a 431273,2 111623,4 59400,7 260249,0 250533,6 477706,5 361992,8 
  b 8,4 10,0 7,9 8,0 17,5 18,3 27,0 
         
Turystyka ....................................  a 23779,3 79,0 5356,7 18343,6 744,7 5412,9 42632,5 

  b 0,5 0,0 0,7 0,6 0,1 0,2 3,2 
         
Gospodarka mieszkaniowa.........  a 76101,0 37052,1 11633,7 27415,2 13422,6 36521,0 5324,1 
  b 1,5 3,3 1,5 0,8 0,9 1,4 0,4 
           
Administracja publiczna .............  a 537248,6 95544,0 76700,5 365004,0 160121,4 163091,8 118493,6 
  b 10,5 8,5 10,2 11,2 11,2 6,2 8,8 
               
Obrona narodowa ......................  a 70,0 10,7 12,6 46,7 75,1 21,8 3,0 
  b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa ....  a 51522,4 7000,7 7808,7 36713,1 64774,3 63032,9 885,0 
  b 1,0 0,6 1,0 1,1 4,5 2,4 0,1 
               
Obsługa długu publicznego ........  a 40269,8 9860,1 6477,6 23932,1 9530,4 35235,4 17842,2 
  b 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 1,3 1,3 
               
Oświata i wychowanie................  a 1923499,6 402859,3 292759,6 1227880,7 400509,9 931560,0 43798,6 
  b 37,5 35,9 39,0 37,6 27,9 35,6 3,3 
               
Ochrona zdrowia ........................  a 22302,0 7450,9 4141,2 10709,9 67241,3 30082,8 126474,4 
  b 0,4 0,7 0,6 0,3 4,7 1,2 9,4 
               
Pomoc społeczna ........................  a 851738,4 171309,6 124526,9 555901,8 225574,7 329639,6 8292,3 
  b 16,6 15,3 16,6 17,0 15,7 12,6 0,6 
               
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej ...................  a 11713,1 6210,1 866,5 4636,5 58459,9 40774,7 28068,5 
  b 0,2 0,6 0,1 0,1 4,1 1,6 2,1 
               
Edukacyjna opieka  

wychowawcza .........................  a 71979,9 15238,6 13455,8 43285,6 109271,6 97753,9 2455,2 
  b 1,4 1,4 1,8 1,3 7,6 3,7 0,2 
               
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska ..............  a 590545,1 168824,7 89416,5 332303,8 2248,9 150312,3 8277,5 
  b 11,5 15,1 11,9 10,2 0,2 5,7 0,6 
               
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego ............................  a 157067,5 39606,5 23527,4 93933,5 8201,6 90662,0 125487,0 
  b 3,1 3,5 3,1 2,9 0,6 3,5 9,4 
               
Kultura fizyczna i sport ...............  a 75407,3 35200,3 12430,0 27777,0 2648,5 124389,3 4563,7 

 b 1,5 3,1 1,7 0,9 0,2 4,8 0,3 

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych w niektórych przypadkach sumy składników mogą różnic się od podanych wielkości „ogółem”. 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 


