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INFORMACJA  

29.05.2019 r. 

Największy wzrost dochodów 
na 1 mieszkańca w 2017 r.  
w porównaniu do 2007 r. za-
notowano w Bydgoszczy 

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

 

Łączne dochody budżetów miast na prawach powiatu  
w województwie kujawsko-pomorskim wzrosły  
w stosunku do 2007 r. o 64,7%, a ich wydatki wzrosły  
o 61,0%. 

 

 

 

Dochody miast na prawach powiatu 

Dochody budżetów miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2017 r. wyniosły łącznie 4138,1 mln zł. W porównaniu z 2007 r. wartość dochodów budże-
tów tych miast wzrosła o 64,7%. Największy ich wzrost w stosunku do 2007 r. był w Bydgosz-
czy (o 74,2%), najmniejszy w Grudziądzu (o 49,9%). 

Średnio w miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego dochody 
budżetów w 2017 r. wyniosły 5419,26 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik ten stanowił 87,0% prze-
ciętnych dochodów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w kraju (6228,72 zł). Spośród 
czterech miast naszego województwa najwyższy dochód na 1 mieszkańca w 2017 r. był  
we Włocławku (5531,49 zł), a najniższy w Toruniu (5379,84 zł). Największą dynamikę docho-
dów na 1 mieszkańca w 2017 r. w stosunku do 2007 r. uzyskała Bydgoszcz (178,7). 
 
Wykres 1. Dochody budżetów miast na prawach powiatu  

 
 
Porównując dochody na 1 mieszkańca miast na prawach powiatu w województwie kujaw-
sko-pomorskim z miastami na prawach powiatu w kraju stwierdzić można, że w analizowa-
nym okresie dwukrotnie tylko Toruń miał wyższy dochód niż przeciętnie osiągnęły miasta 
na prawach powiatu w Polsce (w roku 2013 i 2015), Grudziądz tylko w 2008 r., Włocławek  
w 2013 r. Dochody na 1 mieszkańca w Bydgoszcz nie przekroczyły średniej wartości tego 
wskaźnika w kraju przez cały analizowany okres. 
 
 
 

↑164,7 
Dynamika dochodów budże-
tów miast na prawach po-
wiatów w województwie  
w stosunku do 2007 r. 
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Najwyższy wskaźnik samo-
dzielności finansowej w 2017 r. 
odnotowano w Bydgoszczy 

 

 

W 2017 r. w porównaniu  
do 2007 r. awans w rankingu 
miast na prawach powiatu  
w kraju pod względem wysoko-
ści dochodu na 1 mieszkańca 
odnotowała jedynie Bydgoszcz – 
o 4 pozycje 

 

Tablica 1. Dochody na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu 
 

a W 2007 r. lokata wśród 65 miast na prawach powiatu w kraju, w 2017 r. lokata wśród 66 miast na prawach powiatu w kraju. 

 

Samodzielność finansowa miast na prawach powiatu  

W celu analizy sytuacji finansowej miasta na prawach powiatu posłużono się wskaźnikiem do-
chodowej samodzielności finansowej. Wskaźnik ten liczony jest jako udział dochodów własnych  
z wyłączeniem udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) w docho-
dach ogółem. Pokazuje on poziom niezależności finansowej miasta od budżetu państwa. 
 
Tablica 2. Wskaźnik samodzielności finansowej miast na prawach powiatu w 2017 r. 
 

 

Wskaźnik samodzielności finansowej miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-
pomorskim w 2017 r. wyniósł 31,8%. Najwyższy był w Bydgoszczy i był on wyższy niż osiągnęły 
łącznie miasta na prawach powiatu w kraju. Najniższą wartość wskaźnika zanotowano w Gru-
dziądzu.  
 
 
Wydatki budżetów miast na prawach powiatu 

Wydatki budżetów miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2017 r. osiągnęły łącznie 4086,3 mln zł. W porównaniu z 2007 r. wartość wydatków budże-
tów tych miast wzrosła o 61,0%. Największy wzrost wydatków w stosunku do 2007 r. zanoto-
wano w Bydgoszczy (o 64,2%), najmniejszy w Grudziądzu (o 44,2%). 

Wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca województwa kujawsko- 
-pomorskiego w 2017 r. wyniosły 5351,39 zł. Było to 85,9% przeciętnej kwoty wydatków miast 
na prawach powiatu na 1 mieszkańca w kraju (6226,70 zł). Spośród czterech miast naszego 
województwa najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 r. były we Włocław-
ku (5527,16 zł), a najniższe w Bydgoszczy (5204,16 zł). Największą dynamikę wzrostu kwoty 
wydatków na 1 mieszkańca w stosunku do 2007 r. osiągnął Toruń (173,0). 
 

Miasta na prawach powiatu 

2007 2017 

w zł lokata w krajua w zł lokata w krajua 2007=100 

Bydgoszcz 3013,47 45 5384,85 41 178,7 

Grudziądz 3549,59 19 5498,17 38 154,9 

Toruń 3331,54 27 5379,84 43 161,5 

Włocławek 202,25 34 5531,49 37 172,7 

Miasta na prawach powiatu 
Udział dochodów własnych z wyłączeniem udziału w podatkach 

stanowiących budżet państwa w dochodach ogółem  

Polska 33,3 

Bydgoszcz 34,4 

Grudziądz 26,5 

Toruń 30,2 

Włocławek 31,4 

Największą dynamikę wydat-
ków na 1 mieszkańca w po-
równaniu do 2007 r. odnoto-
wano w Toruniu 
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Atrakcyjności inwestycyjna miast na prawach powiatu 

Sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego określają również miary atrakcyj-
ności inwestycyjnej, do których zalicza się np. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem oraz wielkość wydatków inwestycyjnych przypadająca na 1 mieszkańca. 

Miasta na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. wydały łącznie  
na inwestycje 459,2 mln zł, a udział środków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 
11,2% (w kraju 12,0%). Wśród miast na prawach powiatu najwyższy udział wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogółem miał Toruń (13,6%), potem Bydgoszcz (12,0%), Włocławek 
(10,6%) i najniższy Grudziądz (4,2%). 

 
Wykres 2. Wydatki inwestycyjne budżetów miast na prawach powiatu  

 

Analizując dane w okresie 2007-2017 można stwierdzić, że najwyższe pośród miast na pra-
wach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego, nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca, 
przez 9 lat notowano w Toruniu.  W 2008 r. najwyższe nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca 
w gronie analizowanych miast zanotowano w  Grudziądzu, a w 2016 r. – we Włocławku. Wy-
sokość nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca w Toruniu w 2017 r. wyniosła 744,65 zł  
i była zbliżona do wysokości nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca w miastach na pra-
wach powiatu w Polsce (746,39 zł). 

Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu 

Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu łącznie w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2017 r. wyniósł 67,87 zł na 1 mieszkańca. Obserwując dochody oraz potrzeby 
wydatkowe miast na prawach powiatu w latach 2007-2017 należy stwierdzić, że dopiero od 
2015 r. budżety analizowanych miast łącznie zamknięte zostały nadwyżką budżetową.  

Spośród miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim największa nad-
wyżka na 1 mieszkańca w 2017 r. była w Bydgoszczy i wyniosła 180,69 zł, natomiast deficyt 
budżetowy został zanotowany jedynie w Toruniu (-81,05 zł na 1 mieszkańca). Miasta na pra-
wach powiatu w Polsce rok 2017 zamknęły budżet z nadwyżką w wysokości 2,02 zł  
na 1 mieszkańca. 

 

 

Najwyższe wartości wskaźnika 
atrakcyjności inwestycyjnej  
w 2017 r. odnotowano w Toru-
niu 

Bydgoszcz, Grudziądz i Wło-
cławek w 2017 r. zamknęły 
budżet nadwyżką w przelicze-
niu na 1 mieszkańca, nato-
miast Toruń deficytem  
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
Barbara Ptaszyńska 
Tel: 52 366 93 00 
e-mail: B.Ptaszynska@stat.gov.pl 

 

 Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Finanse publiczne 

Strateg – Obszary tematyczne – Finanse publiczne 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 

Dotacje celowe 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
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