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Według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. w województwie lubelskim były 24 powiaty (w tym 4 miasta na prawach 

powiatu) oraz 213 gminy. Miasta na prawach powiatu realizują jednocześnie zadania z zakresu działania gminy oraz 

powiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane zostały bez dochodów i wydatków 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 2016 r. osiągnęły dochody ogółem w wysoko-
ści 10,9 mld zł. Były one większe o 6,6% niż w 2015 r. i stanowiły 5,1% łącznych dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego z całego kraju. Wydatki ogółem jednostek samorządowych wyniosły 10,6 mld zł i w porównaniu  
z 2015 r. wzrosły o 0,9%. Stanowiły one 5,2% łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. 

 

 

Budżety gmin 

 

Dochody gmin w województwie lubel-

skim w 2016 r. wyniosły 5,9 mld zł. Były one 

wyższe o 14,6% niż w 2015 r.  

Dochody własne stanowiły 34,0% 

ogółu dochodów gmin (trzy czwarte wpływów 

to podatki), natomiast dotacje – 34,6%, a sub-

wencja ogólna – 31,5% (prawie dwie trzecie 

subwencji to część oświatowa). Najmniejszy 

udział dochodów własnych w dochodach ogó-

łem zaobserwowano w gminie Aleksandrów 

(powiat biłgorajski) – 13,1%, a największy  

w gminie Puchaczów (powiat łęczyński) – 

65,4%. 

Dochody gmin województwa lubelskiego  

w 2016 r. według rodzajów 

 

 

Wydatki gmin województwa lubelskiego  

w 2016 r. według działów 

 

Wydatki ogółem gmin w 2016 r. wyniosły  

5,7 mld zł i wzrosły o 11,1% w porównaniu z 2015 r.  

Główną pozycją wydatków gmin były wydatki 

bieżące – 90,0% wydatków ogółem. Ponad jedna trzecia 

wydatków bieżących przeznaczona była na wynagrodze-

nia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 

Pracy. Pozostałe 10,0% stanowiły wydatki majątkowe, 

które prawie w całości przeznaczono na inwestycje. Naj-

niższy udział wydatków na inwestycje zaobserwowano  

w gminie Dubienka (powiat chełmski) – 1,0%, a najwyż-

szy w gminie Kazimierz Dolny (powiat puławski) – 41,1%. 
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Ponad jedną trzecią środków (34,1%) samorządy wydały na oświatę i wychowanie. Działami, na które przezna-

czono znaczące kwoty były również pomoc społeczna, administracja publiczna, transport i łączność oraz gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska.  

 

W 2016 r. średnio na 1 mieszkańca przypadło 3668 zł dochodów (w 2015 r. – 3189 zł). W 104 gminach dochody 

były niższe od średniej, a w 105 – wyższe. Najmniejszy dochód per capita uzyskała gmina Żółkiewka (powiat krasnostaw-

ski) – 2975 zł, a największy gmina Puchaczów (powiat łęczyński) – 6980 zł. Na 1 mieszkańca przypadało średnio 1246 zł 

dochodów własnych (w 2015 r. – 1190 zł). W 158 gminach były one niższe od średniej, a w 51 wyższe. Najmniejszy 

dochód własny na 1 mieszkańca osiągnęła gmina Aleksandrów (powiat biłgorajski) – 508 zł, a największy gmina Pucha-

czów (powiat łęczyński) – 4563 zł. 

Średnio w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wydały 3545 zł (w 2015 r. – 3181 zł). W 108 gminach wydatki 

były niższe od średniej, a w 101 wyższe. Najmniejsze wydatki per capita poniosła gmina Żółkiewka (powiat krasnostaw-

ski) – 2858 zł, a największe gmina Puchaczów (powiat łęczyński) – 6886 zł. Na inwestycje średnio na 1 mieszkańca gminy 

przeznaczyły 351 zł (w 2015 r. – 606 zł). Niższą kwotę od średniej wydało 126 gmin, a wyższą – 83. Najmniejsze wydatki 

inwestycyjne na 1 mieszkańca wykazała gmina Dubienka (powiat chełmski) – 31 zł, a największe gmina Kazimierz Dolny 

(powiat puławski) – 2248 zł. 

 

 

Budżety powiatów 
 

Powiaty w województwie lubelskim  

w 2016 r. osiągnęły dochody ogółem w wyso-

kości 1,4 mld zł. Były one większe o 0,2% niż  

w 2015 r.  

Dochody własne stanowiły 30,2% 

ogółu dochodów powiatów (prawie połowa do-

chodów własnych to podatki), natomiast dota-

cje – 24,3%, a subwencja ogólna – 45,5%  

(ponad dwie trzecie subwencji to część oświa-

towa). Najmniejszy udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem zaobserwowano w po-

wiecie hrubieszowskim – 19,7%, a największy w 

powiecie zamojskim – 43,9%. 

Dochody powiatów województwa lubelskiego  

w 2016 r. według rodzajów 

 

 
Wydatki powiatów województwa lubelskiego  

w 2016 r. według działów 

 

Wydatki ogółem powiatów w 2016 r. 

wyniosły 1,4 mld zł i zmalały o 0,9% w porówna-

niu z 2015 r.  

Udział wydatków bieżących w wydat-

kach ogółem powiatów wyniósł 84,8%. Wydatki 

na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiły prawie 

dwie trzecie wydatków bieżących. Pozostałe 

15,2% stanowiły wydatki majątkowe, które pra-

wie w całości przeznaczono na inwestycje. Naj-

niższy udział wydatków na inwestycje zaobser-

wowano w powiecie włodawskim – 3,3%,  

a najwyższy w powiecie chełmskim – 27,1%. 

 

Ponad jedną czwartą środków (27,5%) samorządy powiatowe wydały na oświatę i wychowanie. Znaczącą ich 

część przeznaczono również na transport i łączność, pomoc społeczną, administrację publiczną oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą. 
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W 2016 r. z budżetów powiatów średnio na 1 mieszkańca przypadało 901 zł dochodów (w 2015 r. – 895 zł). 

Dochody poniżej tej średniej osiągnęła połowa powiatów. Najmniejszy dochód per capita uzyskał powiat zamojski  

– 553 zł, a największy powiat włodawski – 1259 zł. Średnio na 1 mieszkańca przypadło 272 zł dochodów własnych  

(w 2015 r. – 251 zł). Niższą kwotę od średniej osiągnęło 11 powiatów, a 9 – wyższą. Najmniejszy dochód własny na  

1 mieszkańca uzyskał powiat hrubieszowski – 178 zł, a największy powiat krasnostawski – 406 zł. 

Średnio na 1 mieszkańca powiaty wydały 883 zł (w 2015 r. – 888 zł). Wydatki poniżej tej średniej miało 8 po-

wiatów, a 12 powyżej. Najmniejsze wydatki per capita poniósł powiat zamojski – 545 zł, a największe powiat włodawski 

– 1225 zł. Na inwestycje średnio na 1 mieszkańca powiaty przeznaczyły 134 zł (w 2015 r. – 153 zł). Niższą kwotę od 

średniej wydała połowa powiatów. Najmniejsze wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca wykazał powiat lubartowski – 26 

zł, a największe powiat chełmski – 269 zł. 

 

 

Budżety miast na prawach powiatu 
 

Dochody miast na prawach powiatu  

w województwie lubelskim w 2016 r. wyniosły 

2,8 mld zł. Były one wyższe o 10,0% niż  

w 2015 r.  

Dochody własne miast na prawach po-

wiatu stanowiły 49,1% ogółu dochodów  

(ponad dwie trzecie to podatki), natomiast do-

tacje – 23,8%, a subwencja ogólna – 27,2% 

(prawie całość to część oświatowa). Najmniej-

szy udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem wykazał Zamość – 35,5%, a największy 

Lublin – 54,5%. 

Dochody miast na prawach powiatu województwa lubelskiego  

w 2016 r. według rodzajów 

 

 
 
 
  

 
Wydatki miast na prawach powiatu województwa lubelskiego  

w 2016 r. według działów 

 

Wydatki ogółem miast na prawach po-

wiatu w 2016 r. wyniosły 2,8 mld zł i były więk-

sze o 5,6% niż w 2015 r.  

Główną pozycją w wydatkach były wy-

datki bieżące, które stanowiły 90,1%, z czego 

43,4% przeznaczono na wynagrodzenia oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 

Pracy. Pozostałe 9,9% stanowiły wydatki mająt-

kowe, które w większości przeznaczono na in-

westycje. Najniższy udział wydatków na inwe-

stycje zaobserwowano w Chełmie – 3,1%, a naj-

wyższy w Lublinie – 10,5%. 

 

Miasta na prawach powiatu ponad jedną trzecią swoich środków (34,6%) przeznaczyły na oświatę i wychowa-

nie. Znaczący udział wydatków zaobserwowano również w działach: pomoc społeczna, transport i łączność, administra-

cja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

 

W 2016 r. z budżetów miast na prawach powiatu średnio na 1 mieszkańca przypadło 5261 zł dochodów  

(w 2015 r. – 4770 zł). Najmniejszy dochód ogółem per capita osiągnął Chełm – 4720 zł, a największy Zamość  

– 5648 zł. Na 1 mieszkańca przypadło średnio 2583 zł dochodów własnych (w 2015 r. – 2454 zł). Najmniejszy dochód 

własny na 1 mieszkańca uzyskała Biała Podlaska – 1812 zł, a największy Lublin– 2931 zł. 

Średnio w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatów wydały 5242 zł (w 2015 r.  

– 4949 zł). Najmniejsze wydatki ogółem per capita poniosła Biała Podlaska – 4456 zł, a największe Zamość – 5537 zł. Na 

inwestycje przeznaczono średnio 464 zł na 1 mieszkańca (w 2015 r. – 737 zł). Najmniej wydatki inwestycyjne  

na 1 mieszkańca poniósł Chełm – 145 zł, a największe Lublin – 569 zł. 
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Budżet województwa 

 

Dochody ogółem województwa lubelskiego w 2016 r. wyniosły 815,6 mln zł i były niższe o 28,6% w porównaniu 

z 2015 r.  

Udział dochodów własnych województwa wyniósł 30,6% ogółu dochodów (ponad dwie trzecie to podatki), na-

tomiast dotacje – 43,5%, a subwencja ogólna – 26,0% (w tym część wyrównawcza – 14,8%, a oświatowa, regionalna – 

po 5,5%).  

 

Dochody budżetu województwa lubelskiego w 2016 r. według rodzajów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 r. samorząd województwa wydał 735,3 mln zł. Było to mniej o 45,2% niż w 2015 r. Główną częścią 

wydatków były wydatki bieżące – 68,2%. Pozostałe 31,8% stanowiły wydatki majątkowe (w większości to wydatki na 

inwestycje). 

 

Wydatki budżetu województwa lubelskiego w 2016 r. według działów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad jedną trzecią środków (34,5%) samorząd województwa wydatkował na transport i łączność. Działami, na 

które przeznaczono znaczące kwoty były administracja publiczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona 

zdrowia, rolnictwo i łowiectwo oraz oświata i wychowanie. 

 

W 2016 r. średnio na 1 mieszkańca przypadło 382 zł dochodów (w 2015 r. – 533 zł), w tym dochodów własnych 

– 117 zł (w 2015 r. – 116 zł). Dochody ogółem w województwie lubelskim były wyższe od średniej krajowej  

o 30 zł, a dochody własne – niższe o 71 zł. 

Średnio na 1 mieszkańca wydano 344 zł (wobec 625 zł w 2015 r.), w tym na inwestycje – 235 zł  

(wobec 361 zł w 2015 r.). Wydatki ogółem były wyższe od średniej w kraju o 16 zł, a inwestycyjne – o 21 zł. 
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TABL. 1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

W 2016 R. WEDŁUG RODZAJÓW  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – tys. zł 

b – % 

Gminy 

Powiaty 
Miasta  

na prawach 
powiatu 

Województwo 

ogółem miejskie 
miejsko-
wiejskie 

wiejskie 

DOCHODY 

OGÓŁEM ....................................  a 5900795,8 1223890,4 953736,2 3723169,3 1449143,7 2771755,7 815595,5 

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

         

Dochody własne .........................  a 2003956,3 613476,4 333889,7 1056590,2 437450,1 1360537,1 249207,5 

 b 34,0 50,1 35,0 28,4 30,2 49,1 30,6 
w tym podatek  

dochodowy od osób:         

         

fizycznych .............................  a 738071,2 243002,2 127091,2 367977,8 200191,3 589528,4 50884,0 

 b 12,5 19,9 13,3 9,9 13,8 21,3 6,2 

prawnych .............................  a 25252,6 14808,6 4673,7 5770,4 5245,3 34544,0 117150,2 

 b 0,4 1,2 0,5 0,2 0,4 1,2 14,4 

         

Dotacje .......................................  a 2038769,0 352308,9 327327,2 1359132,9 352144,4 658436,3 354579,4 

 b 34,6 28,8 34,3 36,5 24,3 23,8 43,5 

w tym celowe ........................  a 1953785,5 327236,1 315104,5 1311444,9 318909,1 565104,7 144237,2 

 b 33,1 26,7 33,0 35,2 22,0 20,4 17,7 

                

Subwencja ogólna ......................  a 1858070,6 258105,1 292519,2 1307446,3 659549,3 752782,3 211808,5 

 b 31,5 21,1 30,7 35,1 45,5 27,2 26,0 

w tym część oświatowa .........  a 1215930,3 233499,4 191914,6 790516,3 451428,6 704827,5 44953,7 

 b 20,6 19,1 20,1 21,2 31,2 25,4 5,5 

WYDATKI 

OGÓŁEM ....................................  a 5703698,8 1171696,0 911005,2 3620997,6 1420677,0 2761452,9 735269,1 

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

         

Wydatki majątkowe ...................  a 568451,0 118542,9 89359,0 360549,1 216043,6 272372,2 233710,2 

 b 10,0 10,1 9,8 10,0 15,2 9,9 31,8 

w tym na inwestycje ..............  a 564154,2 115636,7 88659,0 359858,5 216031,6 244591,6 215254,2 

 b 9,9 9,9 9,7 9,9 15,2 8,9 29,3 

                

Wydatki bieżące .........................  a 5135247,8 1053153,1 821646,2 3260448,6 1204633,4 2489080,7 501558,9 

 b 90,0 89,9 90,2 90,0 84,8 90,1 68,2 

w tym:                

wynagrodzenia ......................  a 1746463,0 389592,5 284054,7 1072815,9 654781,5 915428,9 144160,6 

 b 30,6 33,3 31,2 29,6 46,1 33,2 19,6 
składki na ubezpieczenia  

społeczne i Fundusz Pracy ..  a 345261,8 73072,4 56065,7 216123,7 110445,7 165773,9 26137,9 

 b 6,1 6,2 6,2 6,0 7,8 6,0 3,6 

dotacje ..................................  a 301667,2 77633,7 50080,0 173953,5 63379,8 291535,1 172768,4 

 b 5,3 6,6 5,5 4,8 4,5 10,6 23,5 
świadczenia na rzecz osób  

fizycznych ...........................  a 1661007,6 279843,9 262896,4 1118267,3 52462,9 433245,2 4365,3 

 b 29,1 23,9 28,9 30,9 3,7 15,7 0,6 

zakup materiałów i usług ......  a 783399,9 188465,3 124361,3 470573,2 211646,6 542068,9 116118,6 

 b 13,7 16,1 13,7 13,0 14,9 19,6 15,8 
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TABL. 2. WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2016 R.  

WEDŁUG DZIAŁÓW  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – tys. zł 

b – % 

Gminy 

Powiaty 
Miasta  

na prawach 
powiatu 

Województwo 

ogółem miejskie 
miejsko-
wiejskie 

wiejskie 

         
OGÓŁEM ....................................  a 5703698,8 1171696,0 911005,2 3620997,6 1420677,0 2761452,9 735269,1 

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

w tym:         
         

Rolnictwo i łowiectwo ................  a 132586,4 558,8 12612,1 119415,5 11909,5 112,9 66423,6 
  b 2,3 0,0 1,4 3,3 0,8 0,0 9,0 
         
Przetwórstwo przemysłowe .......  a 2,7 - 0,7 1,9 - - 41541,4 
  b 0,0 - 0,0 0,0 - - 5,6 
         
Transport i łączność ...................  a 385715,1 73506,4 53762,9 258445,9 264445,5 398444,9 253557,2 
  b 6,8 6,3 5,9 7,1 18,6 14,4 34,5 
         
Turystyka ....................................  a 5880,2 65,1 2689,0 3126,1 797,5 8334,8 342,2 
  b 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 
         
Gospodarka mieszkaniowa.........  a 71272,8 30251,9 11828,6 29192,3 13482,4 41542,2 5095,9 
  b 1,2 2,6 1,3 0,8 0,9 1,5 0,7 
           
Administracja publiczna .............  a 543315,2 102295,1 83645,1 357374,9 150012,6 163249,1 92767,5 
  b 9,5 8,7 9,2 9,9 10,6 5,9 12,6 
               
Obrona narodowa ......................  a 69,8 11,9 10,9 47,0 80,1 17,2 3,0 
  b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
               
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa ....  a 51113,2 6605,4 7764,8 36743,0 65955,6 69508,6 100,0 
  b 0,9 0,6 0,9 1,0 4,6 2,5 0,0 
               
Obsługa długu publicznego ........  a 37106,6 9004,5 6928,1 21174,0 8605,9 36292,2 20277,6 
  b 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 1,3 2,8 
               
Oświata i wychowanie................  a 1945256,2 414562,9 321489,0 1209204,2 390728,1 955705,0 41591,6 
  b 34,1 35,4 35,3 33,4 27,5 34,6 5,7 
               
Ochrona zdrowia ........................  a 23227,4 8222,5 4368,7 10636,3 59773,8 29415,9 70801,1 
  b 0,4 0,7 0,5 0,3 4,2 1,1 9,6 
               
Pomoc społeczna ........................  a 1812083,0 329022,5 289068,3 1193992,1 237161,7 566457,1 5603,1 
  b 31,8 28,1 31,7 33,0 16,7 20,5 0,8 
               
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej ...................  a 12518,6 5168,4 1233,0 6117,2 55456,0 40999,0 19262,3 
  b 0,2 0,4 0,1 0,2 3,9 1,5 2,6 
               
Edukacyjna opieka  

wychowawcza .........................  a 67723,9 16377,6 14040,6 37305,7 108806,2 104996,9 2270,7 
  b 1,2 1,4 1,5 1,0 7,7 3,8 0,3 
               
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska ..............  a 317055,7 85131,6 57786,4 174137,7 2928,5 153180,2 1566,2 
  b 5,6 7,3 6,3 4,8 0,2 5,5 0,2 
               
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego ............................  a 157288,9 35626,0 26441,0 95221,9 8611,1 100690,0 72179,0 
  b 2,8 3,0 2,9 2,6 0,6 3,6 9,8 
               
Kultura fizyczna i sport ...............  a 77052,4 40709,5 10930,4 25412,5 3173,2 66579,9 25766,3 

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

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

Opracowanie:  
Aleksandra Jangas-Kurzak – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

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


