
Przedmiotem raportu jest porównanie sytuacji finansowej w miastach na prawach powiatu

województwa  lubelskiego  poprzez  analizę  dochodów  oraz  wydatków.  Dodatkowo  badanym

elementem  są  rządowe  programy  wsparcia  lubelskich  samorządów  pod  kątem  sprawiedliwego

podziału. Podstawą analizy są dane finansowe jednostek za lata 2019, 2020 oraz 2021.

Analiza dochodów i wydatków 

1. Dochody

Najwyższe dochody budżetowe spośród miast grodzkich województwa lubelskiego osiągał

Lublin. Na przestrzeni trzech badanych lat jego dochody wahały się w granicach 2,3-2,8 mld zł.

Pozostałe jednostki, bardziej zbliżone do siebie pod względem ludności i powierzchni tj.: Chełm,

Biała Podlaska i Zamość, odnotowały w latach 2019-21 r. dochody na poziomie 370-550 mln zł.

Dane przedstawione na wykresie 1 pokazują, że w każdym badanym mieście w okresie 2019-21

nastąpił wzrost dochodów budżetowych. Biała Podlaska oraz Zamość miały o około 15% więcej

dochodów budżetowych w 2021 r. w porównaniu do 2019 r., Lublin zaliczył 17% wzrost, Chełm aż

42%.

Wykres 1. Dynamika wzrostu dochodów budżetowych ogółem w miastach na prawach powiatu

województwa lubelskiego w latach 2019-21 (2019 r. = 100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetu

Ze względu na spore różnice wielkościowe między Lublinem a pozostałymi miastami na

prawach  powiatu  bardziej  obiektywnym  wskaźnikiem  pokazującym  poziom  dochodów

budżetowych  ogółem  jest  wielkość  dochodów  na  mieszkańca.  Tutaj  różnice  już  nie  są  duże.

Szczegółowe dane przedstawia tabela 1. W 2019 i 2020 roku największe dochody na mieszkańca
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osiągnął Zamość i wyniosły one kolejno 7 676,35 zł oraz 8 315,05 zł. Z kolei w 2021 r. to Chełm

miał najwyższe dochody budżetowe per capita i  były one na poziomie 9 026,88 zł.  Najwyższe

średnie dochody budżetowe na mieszkańca z trzech lat miał ponownie Zamość, była to kwota 8

264,14 zł.  Kolejno był  to  Chełm z kwotą 7 842,45 zł,  Lublin z kwotą 7 422,45 zł  oraz Biała

Podlaska z kwotą 7 225,31 zł. 

Tabela  1. Wielkość  dochodów  budżetowych  w  miastach  na  prawach  powiatu  województwa

lubelskiego w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2019–2021

Miasto Kwota w 2019 r. Kwota w 2020 r. Kwota w 2021 r.

Lublin 6 982,58 zł 7 100,26 zł 8 184,51 zł

Chełm 6 352,70 zł 8 147,79 zł 9 026,88 zł

Biała Podlaska 6 611,66 zł 7 430,85 zł 7 633,42 zł

Zamość 7 676,35 zł 8 315,05 zł 8 801,01 zł

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych  ze  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  (liczba

mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Wpływy  z  podatków  dochodowych  stanowią  ważne  źródło  finansowania  działalności

jednostek samorządu terytorialnego. Głównie podatek dochodowy od osób fizycznych ma spory

udział w dochodach własnych miast na prawach powiatu. Ten rodzaj dochodu własnego świadczy

również o samodzielności ekonomicznej samorządów.

W Lublinie w latach 2019-21 podatek dochodowy od osób fizycznych stanowił kolejno

23%,  22%  oraz  22%  dochodów  ogółem  budżetu  miasta.  Kwota  na  jednego  mieszkańca  w

pierwszym badanym okresie wyniosła 1 596,54 zł, a w następnych latach było to 1 539,38 zł oraz 1

758,62 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił już znacznie mniejszy odsetek budżetu

Lublina. Było to 2,1% dochodów ogółem w podanych latach. Kwota CIT-u per capita wyniosła

143,95 zł w 2019 r., 147,78 zł w 2020 r. oraz 174,61 zł w 2021 r.

W kolejnym mieście  grodzkim województwa  lubelskiego  -  Chełmie  dochody  z  PIT-u

miały mniejsze znaczenie niż w Lublinie. W 2019 r. dochody z tego podatku stanowiły prawie 18%

dochodów ogółem, a w kolejnych latach było to 13,4% w 2020 r. oraz blisko 14% w 2021 r. W

przeliczeniu na mieszkańca były to kwoty kolejno: 1 139,89 zł w pierwszym roku, 1 087,88 zł w

następnym oraz 1 253,77 zł w ostatnim badanym okresie.  Podatek dochodowy od osób prawnych

kształtował  się  w granicach od 0,5%-1% ogółu  dochodów budżetowych. Kwotowo na  jednego



mieszkańca Chełma przypadało z tego tytułu 28,71 zł w 2019 r., 43,92 zł rok później i 59,03 zł w

2021 r.

Biała  Podlaska  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  osiągała  w  2019  r.  18%

dochodów  ogółem  budżetu  miasta.  W  następnych  dwóch  latach  było  to  15,5%  oraz  16,7%

dochodów. Kwota z PIT-u na jednego mieszkańca miasta wynosiła kolejno: 1 189,23 zł w 2019 r., 1

148,79 zł w 2020 r. oraz 1 276,58 w 2021 r. Podatek od osób prawnych w Białej Podlasce, podobnie

jak w poprzednich miastach, nie był ważnym źródłem dochodowym. Stanowił bowiem około 0,5%

dochodów budżetowych. Kwoty per capita osiągane z CIT-u przez miasto to w 2019 r. 42 zł, w

2020 r. 35,24 zł, a w 2021 r. 47,15 zł. 

W Zamościu dochody z PIT-u stanowiły w 2019 r. 15,8%, w 2020 r. 13,5%, a w 2021 r.

14,7% całości budżetu. Kwoty per capita z tytułu tego podatku wynosiły w badanych latach kolejno

1 213,91 zł, 1 119,51 zł oraz 1 294,27 zł. Jeżeli chodzi o CIT, w Zamościu stanowi on prawie 1%

ogółu dochodów miasta w każdym z badanych lat. Na mieszkańca były to kwoty: 68,13 zł w 2019

r., 70,94 zł rok później oraz 75,32 zł w 2021 r.

Na  podstawie  tych  danych  można  stwierdzić,  że  największe  korzyści  z  podatków

dochodowych odnosi Lublin, gdzie procentowy udział PIT-u i CIT-u w budżecie jest najwyższy

spośród innych miast grodzkich woj. lubelskiego. Dodatkowo średnia kwota na mieszkańca z tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych z trzech lat w Lublinie przewyższa tą osiąganą w Białej

Podlaskiej i Zamościu o około 35%, a te obserwowaną w Chełmie o ponad 40%. Natomiast jeśli

chodzi o CIT to Lublin zdecydowanie dominuje, a średnią kwotę per capita ma wyższą od Chełma i

Białej Podlaskiej o ponad 250%, a od Zamościa o niemal 120%. 

Środki europejskie

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej już od wielu lat stanowią ważne element budżetu

jednostek samorządu terytorialnego. Unijne wsparcie napędza rozwój i przyczynia się do realizacji

ważnych projektów i programów.

Aktywnie  ze  środków  europejskich  korzystają  również  miasta  grodzkie  województwa

lubelskiego.  Poniżej,  w tabeli  2  znajdują się  dane o części  jaką stanowią środki  europejskie  w

całości budżetu oraz kwoty wsparcia na mieszkańca miasta. W 2019 roku największe dochody z

tego źródła w stosunku do wykonanych dochodów ogółem osiągnął Zamość – 7,6%. Środki na

jednego mieszkańca w 2019 roku również najwyższe okazały się w Zamościu i wyniosły prawie

600 zł. W kolejnych latach to jednak Chełm dominował w obu tych elementach. W 2020 roku w

tym mieście unijna pomoc stanowiła ponad 15% dochodów ogółem, a rok później było to blisko

13%. Kwoty per capita również znacznie przewyższały te obserwowane w pozostałych podmiotach

i wynosiły w 2020 r. 1 251,87 zł, a rok później 1 161,25 zł.



Tabela 2. Środki europejskie w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego w latach

2019–2021

Środki europejskie

Miasto % dochodów ogółem budżetu miasta Kwota per capita

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Lublin 6,2% 5,0% 8,5% 435,62 zł 355,24 zł 699,44 zł

Chełm 4,2% 15,4% 12,9% 265,84 zł 1 251,87 zł 1 161,25 zł

Biała 
Podlaska 5,1% 8,6% 4,3% 334,70 zł 635,39 zł 324,80 zł

Zamość 7,6% 6,6% 4,7% 585,66 zł 544,84 zł 411,36 zł
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych  ze  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  (liczba

mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Projekty współfinansowane z UE w latach 2014-2020

Łącznie miasto Lublin otrzymało z UE na projekty w latach 2014-20 kwotę 1 131 816

955,65 zł.  Na mieszkańca była to  kwota 3 359,67 zł.  Środki  te  były przeznaczone głównie na

transport publiczny bo jest to aż 65% otrzymanych dofinansowań. Duża część przypadała również

na  infrastrukturę  drogową  –  24%.  Kolejne  miasto  grodzkie  –  Chełm  otrzymało  środki  o

równowartości 215 503 030,49 zł. Na mieszkańca była to kwota 3 548,08 zł, czyli podobnie jak w

Lublinie. Tu większość środków (61%) przeznaczona została na infrastrukturę drogową. Podobną

kwotę jak Chełm, otrzymał Zamość. Było to 214 207 577,56 zł, a na mieszkańca kwota była równa

3 434,58 zł.  Tu głównym przeznaczeniem była infrastruktura drogowa oraz transport  publiczny

(45%).  Biała  Podlaska  otrzymała  najmniejsze  dofinansowanie  od  UE spośród  innych  miast  na

prawach powiatu woj. lubelskiego i wyniosło ono w latach 2014-20 98 746 417,19 zł, co daje kwotę

per  capita  w  wysokości  1  739,72  zł.  W Białej  Podlasce  największą  część  środków  stanowiła

rewitalizacja i modernizacja – 40%.

2. Wydatki

Wydatki podobnie jak dochody najwyższe zanotował Lublin. Ich wielkość wahała się w

podanych latach od 2,4 mld do 2,8 mld zł.  Chełm, Biała Podlaska oraz Zamość miały zbliżone

poziomy wydatków ogółem oscylujące od 350 do 550 mln zł.  Wzrost  wydatków budżetowych

zanotowały wszystkie miasta na prawach powiatu. Największy wzrost wydatków miał Chełm tj.

37% porównując 2019 i 2021 rok (wykres 2). Zwyżkę wydatków niemal 15% odnotowały w tym

okresie Lublin oraz Biała Podlaska, natomiast Zamość tylko 10%. 



Wykres 2. Dynamika wzrostu wydatków budżetowych ogółem w miastach na prawach powiatu

województwa lubelskiego w latach 2019-21 (2019 r. = 100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetu

Najwyższy poziom wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w każdym z badanych

lat zanotował Zamość. W 2019 r. była to kwota 7 929,57 zł na mieszkańca, rok później było to 8

150,41 zł, a w ostatnim badanym roku 8 680,28 zł.

Tabela  3. Wielkość  wydatków  budżetowych  w  miastach  na  prawach  powiatu  województwa

lubelskiego w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2019–2021

Miasto Kwota w 2019 r. Kwota w 2020 r. Kwota w 2021 r.

Lublin 7 192,90 zł 7 363,24 zł 8 312,22 zł

Chełm 6 226,14 zł 7 996,85 zł 8 553,03 zł

Biała Podlaska 6 273,96 zł 7 070,41 zł 7 153,82 zł

Zamość 7 929,57 zł 8 150,41 zł 8 680,28 zł
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  danych  ze  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  (liczba

mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Analiza rządowych programów 

1. Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych

W  ramach  funduszu  rozdysponowane  zostały  środki  pomiędzy  jednostki  samorządu

terytorialnego. W sumie do gmin, powiatów i województw trafiło ponad 13 mld zł:

• dla:

1) gmin, w tym miast na prawach powiatu: 4 999 953 644,00 zł
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2) powiatów bez miast na prawach powiatu: 997 509 890,00 zł

3) jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi: 6 239 149 435,75 zł

• dla  gmin,  z  przeznaczeniem  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  realizowane  w

miejscowościach,  w  których  funkcjonowały  zlikwidowane  państwowe  przedsiębiorstwa

gospodarki rolnej, które wynosi: 340 647 035,13 zł

• dla  gmin  z  przeznaczeniem  na  zakupy  inwestycyjne  lub  inwestycje  w  ogólnodostępną

infrastrukturę  turystyczną  oraz  w  infrastrukturę  komunalną  związaną  z  usługami

turystycznymi które wynosi:  672 717 307,61 zł

W województwie lubelskim największymi beneficjentami były miasta na prawach powiatu: Lublin,

Chełm,  Zamość  oraz  Biała  Podlaska.  Sumaryczne  kwoty  otrzymane  przez  samorządy

przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela  4.  Kwota  dofinansowania  dla  miast  na  prawach powiatu  w województwie  lubelskim z

trzech transz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Miasto Przynależność partyjna włodarzy Kwota dofinansowania

Chełm PIS 52 127 769,00 zł

Lublin PO 35 738 303,00 zł

Biała Podlaska PO 10 907 366,00 zł

Zamość PIS 24 995 859,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Wątpliwości  wzbudził  jednak  podział  środków  pomiędzy  jednostki.  Istniały  bowiem

podejrzenia, że środki z RFIL rozdysponowane były pomiędzy podmioty według klucza partyjnego.

Oznaczało to w praktyce, że jednostki samorządowe zaprzyjaźnione z partią rządzącą mogły liczyć

na  większe  wsparcie.  W przypadku  województwa  lubelskiego  widać  to  wyjątkowo  wyraźnie.

Wykres 3 pokazuje, że miasta grodzkie, których włodarze związani są partią rządzącą, tj. Chełm i

Zamość, otrzymały znacznie większe dofinansowania na jednego mieszkańca. Na czele zestawienia

dominuje Chełm z kwotą wsparcia per capita na poziomie 858,24 zł. Po drugiej, skrajnej stronie

mamy Lublin, który dostał na mieszkańca kwotę 105,80 zł, jest to osiem razy mniej od Chełma.

Powyżej  średniej  krajowej  wynoszącej  352,6  zł  (czerwona  prosta  na  wykresie  3)  znajduje  się

jeszcze Zamość z kwotą 400,78 zł.  Poniżej natomiast obok Lublina, znalazło się kolejne miasto

zarządzane przez przedstawiciela opozycji – Biała Podlaska (192,17 zł per capita z RFIL).



Wykres 3. Zestawienie kwoty dofinansowania per capita z RFIL w miastach na prawach powiatu

województwa  lubelskiego  oraz  kwoty  dofinansowania  ze  wszystkich  naborów  na  mieszkańca

Polski.

Źródło: Opracowanie własne

W pierwszej  turze  programu  środki  zostały  przyznane  obligatoryjnie  każdej  jednostce

samorządu terytorialnego. Druga i trzecia transza to były nabory konkursowe, podczas których to

jedynie Chełm i Zamość dostały wsparcie na realizacje zadań inwestycyjnych (patrz wykres 4).

Przeznaczenie projektów Chełma było następujące: 43% środków na transport i łączność, 35% na

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a 22% na oświatę i wychowanie. Natomiast projekty

z dwóch naborów w Zamościu przeznaczane mają być w 81% na gospodarkę komunalną i ochronę

środowiska, a w 19% na oświatę i wychowanie.

Wykres 4.  Kwoty dofinansowania w poszczególnych naborach z RFIL  w miastach na prawach

powiatu województwa lubelskiego
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Źródło: Opracowanie własne

Najciekawszym,  a  zarazem  najbardziej  innowacyjnym  projektem,  który  ma  być

zrealizowany ze środków RFIL jest projekt Chełma i Zamościa, który zakłada budowę Systemu

Selektywnej Zbiórki Odpadów w każdym z tych miast. Chełm zgłosił taki projekt w 1 naborze, a

jego kwota opiewa na 3,8 mln zł. Zamość natomiast planuje tę inwestycję zrealizować w kwocie 4

mln zł. 

2. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

W ramach  Programu Inwestycji  Strategicznych  do  jednostek  samorządu  terytorialnego

trafiło w sumie z dwóch edycji 53,8 mld zł dofinansowania na realizację inwestycji publicznych.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez BGK. 

Tabela  5. Kwota  dofinansowania  dla  miast  na  prawach  powiatu  w województwie  lubelskim z

dwóch transz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 

Miasto
Przynależność partyjna 
włodarzy

Kwota 
dofinansowania

Chełm PIS 61 000 000,00 zł

Lublin PO 105 000 000,00 zł

Biała Podlaska PO 18 062 500,00 zł

Zamość PIS 59 702 500,00 zł
Źródło: Opracowanie własne

Kwotowo najwyższe dofinansowanie otrzymał Lublin (tabela 5), jednak biorąc po uwagę środki na

jednego mieszkańca miasta to okazuje się, że otrzymał on najniższe wsparcie (wykres 4). Podobnie

jak w przypadku RFIL największe dofinansowania per  capita  dostały Chełm i  Zamość.  Miasta

zaprzyjaźnione z PIS-em otrzymywały kwotę około 1000 zł na mieszkańca w ramach programu

(wykres 3). Biała Podlaska związana z PO, tak jak Lublin mogła liczyć na kwoty na mieszkańca

rzędu około 300 zł. Jest to ponad trzykrotna różnica, co pokazuje ogromne dysproporcje podczas

rozdzielania  środków pomiędzy  poszczególne  podmioty.  Warto  jednak  zaznaczyć,  że  wszystkie

badane jednostki znalazły się poniżej średniej kwoty dofinansowania na jednego obywatela Polski,

która wynosi 1 431,69 zł.

Wykres 5. Zestawienie kwoty dofinansowania per capita z RPIS w miastach na prawach powiatu

województwa  lubelskiego  oraz  kwoty  dofinansowania  ze  wszystkich  naborów  na  mieszkańca

Polski.



Źródło: Opracowanie własne

W pierwszym naborze wszystkie miasta oprócz Chełma otrzymały dofinansowania z RPIS (patrz

wykres  6).  Drugi  nabór  zakończył  się  środkami  dla  każdego  podmiotu.  Projekty  w lubelskich

miastach  na  prawach  powiatu  przeznaczane  były  głównie  na  infrastrukturę  drogową  (57%

środków).  26% kwoty  dofinansowań stanowiły  projekty  związane  z  kulturą  fizyczną,  a  17% z

kulturą. 

Wykres 6. Kwoty dofinansowania w poszczególnych naborach z RPIS w miastach na prawach

powiatu województwa lubelskiego
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