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Budżet części 85/08 – województwo lubuskie był realizowany  

w oparciu o ustawę budżetową z dnia 22 stycznia 2010 r.  
 

Plan wydatków dla województwa lubuskiego wynosił  

717.279 tys. zł, natomiast dochody 75.847 tys. zł.  
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WYDATKI BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO 
WEDŁUG USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 W GRUPACH 

EKONOMICZNYCH 
 

dotacje na zadania 

bieżące

602 125 tys. zł

wydatki bieżące

jednostek 

budżetowych 

97 190 tys. zł

 świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

1 006 tys. zł

wydatki majątkowe

8 123 tys. zł

współfinansowanie 

projektów z 

udziałem środków 

UE, 8 835 tys. zł
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ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 
Z REZERW CELOWYCH ORAZ REZERWY 

OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA 

• 57.253 tys. zł. – sfinansowanie wydatków związanych  
z prowadzoną akcją przeciwpowodziową oraz usuwaniem 
skutków powodzi, 
 

• 46.960 tys. zł. - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych  
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 
 

• 24.891 tys. zł. – realizacja programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”, 

W 2010 roku zwiększono plan wydatków o 243.795 tys. zł.  
z przeznaczeniem m.in. na: 

. 
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• 9.239 tys. zł. - zadania z zakresu komponentów: Budowle 
regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody 
oraz Odbudowa i modernizacja wałów, 
 

• 15.104 tys. zł. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym, 
 

• 19.618 tys. zł. – zwrot części podatku akcyzowego, zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego, 

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 
Z REZERW CELOWYCH ORAZ REZERWY 

OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA 
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• 12.307 tys. zł. - spłata zobowiązań wymagalnych Skarbu 
Państwa wynikających z Porozumienia z roku 1994 
pomiędzy Naddyrekcją Finansów w Cottbus  
a Wojewodą Gorzowskim o subwencji dla budowy 
miejsca wspólnych odpraw towarowych na przejściu 
granicznym Frankfurt n/O-Autostrada-Świecko na 
terytorium RP, 
 

• 5.202 tys. zł. – wypłata świadczeń rodzinnych, 

 

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 
Z REZERW CELOWYCH ORAZ REZERWY 

OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA 
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• 4.453 tys. zł. - sfinansowanie wydatków bieżących związanych  
z utrzymaniem obiektów pozostałych po przejściach granicznych 
na wewnętrznych granicach Schengen,  
 

• 4.094 tys. zł. - realizacja zadań wynikających z Rządowego 
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 
opieki w klasach I-III szkół podstawowych  
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna 
szkoła”. 

 

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 
Z REZERW CELOWYCH ORAZ REZERWY 

OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA 
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rolnictwo

i łowiectwo

52 919 tys. zł
pomoc 

społeczna

46 744 tys. zł

edukacyjna 

opieka

 wychowawcza

18 591 tys. zł

transport 

i łączność

97 217 tys. zł

bezpieczeństwo 

publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa

14 668 tys. zł oświata 

i wychowanie

4 278 tys. zł

gospodarka

 mieszkaniowa

4 765 tys. zł

ochrona 

zdrowia

2 775 tys. zł

pozostałe 

działy

1 838 tys. zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 
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ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW 
BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO 

W LATACH 2007 - 2010 

2007 r.

156.096 tys. zł

2008 r.

216.749 tys. zł

2009 r.

244.189 tys. zł

2010 r.

243.795 tys. zł
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PLAN WYDATKÓW BUDŻETU 
WOJEWODY LUBUSKIEGO  

WEDŁUG STANU NA  31 GRUDNIA 2010 ROKU 

dotacje na zadania 

bieżące wykonywane 

przez gminy

462 905 tys. zł
dotacje na zadania 

bieżące wykonywane 

przez powiaty

147 284 tys. zł

dotacje na zadania 

bieżące wykonywane 

przez samorząd 

województwa

50 627 tys. zł

dotacje do NFZ

61 433 tys.zł

wydatki bieżące 

jednostek 

budżetowych 

149 683 tys. zł

wydatki majątkowe 

jednostek 

budżetowych

 7 314 tys.zł
dotacje inwestycyjne

74 951 tys. zł
pozostałe dotacje

6 877 tys. zł
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REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY 
LUBUSKIEGO 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł  
961.074 tys. zł. 

Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów to kwota  
941.215 tys. zł. 

 

Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia zamknęła się  
w kwocie 931.744 tys. zł.  

 

Z tej kwoty przekazano: 
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REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY 
LUBUSKIEGO 

• dotacje bieżące – 729.126 tys. zł., w tym: dotacje na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej – 495.402 tys. zł.,  
 

• dotacje inwestycyjne – 74.951 tys. zł.; 
 

• wydatki bieżące i inwestycyjne dysponentów – 127.667 tys. zł. 
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LUBUSKI REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY 
LUBUSKIEGO 

W GRUPACH EKONOMICZNYCH 

dotacje na 

zadania bieżące 

wykonywane 

przez powiaty

147 284 tys. zł

dotacje na 

zadania bieżące 

wykonywane 

przez samorząd 

województwa

50 627 tys. zł

dotacja do NFZ

61 433 tys. zł

wydatki 

majątkowe 

jednostek 

budżetowych 7 

314 tys. zł

dotacje 

inwestycyjne

74 951 tys. zł
pozostałe dotacje

6 877 tys. zł

wydatki bieżące 

jednostek 

budżetowych 120 

353 tys. zł

dotacje na 

zadania bieżące 

wykonywane 

przez gminy

462 905 tys. zł



WOJEWODA 

LUBUSKI 

• „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” –  
46.960 zł., 

• „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.891 tys. zł., 
•  „Wyprawka szkolna”- 2.517 tys. zł., 
• Radosna szkoła”- program wspierania w latach 2009-2014 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – 
4.094 tys. zł., 

• „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – 678 
tys. zł., 

• „Razem bezpieczniej” – 253 tys. zł., 
• „Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce” – 312 tys. zł. 

W 2010 roku realizowano m.in. wydatki w ramach programów 
rządowych: 
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REALIZACJA BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM 

 

Wojewoda Lubuski w 2010 roku realizował 56 zadań wyodrębnionych w 18 z 22 
funkcji państwa. 
Wykonanie wydatków w poszczególnych funkcjach państwa przedstawia się 
następująco: 
 
funkcja 2  
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny – 92.527 tys. zł., 
 
funkcja 3  
Działalność eduk., wychowawcza i opiekuńcza państwa – 25.555 tys. zł., 
 
funkcja 4  
Zarządzanie finansami państwa – 656 tys. zł., 
 
funkcja 5  
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa – 6.905 tys. zł. , 
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funkcja 6 
koordynacja polityki gospodarczej kraju – 4.698 tys. zł. , 
 
funkcja 7  
Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa – 
11.222 tys. zł., 
 

funkcja 8  
Kultura fizyczna i sport – 39 tys. zł., 
 

funkcja 9  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.863 tys. zł., 
 

funkcja 11  
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic – 1.001 tys. zł., 
 

funkcja 12  
Ochrona i poprawa stanu środowiska – 33.712 tys. zł., 
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funkcja 13  
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 440.932 tys. zł., 
 
funkcja 14  
Rynek pracy – 714 tys. zł., 
 
funkcja 16 
Sprawy obywatelskie – 16.055 tys. zł., 
 
funkcja 17  
Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju – 3.926 tys. zł., 
 
funkcja 19  
Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury  transportowej – 67.389 tys. zł., 
 
funkcja 20  
Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna – 121.431 tys. zł.  
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funkcja 21  

Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej – 87.278 tys. zł., 
 

funkcja 22 

Tworzenie i koordynacja polityki – 14.841 tys. zł. 


