
Samorządowy spot (stek) półprawd i propagandowych wypocin KPRM 

Wzrost PIT i CIT w samorządach („aż o 22 mld”)      wydatki bieżące (wzrost kosztów, 

                  spowodowany polityką gospodarczą rządu) 
2015  2019      2015  20191 

45,2 mld 67 mld     157,8 mld 199,2 mld 
   wzrost o 22 mld    wzrost kosztów bieżących aż o 41,5 mld 

Czyli sam wzrost kosztów bieżących był prawie 2 razy większy niż cały wzrost PIT i CIT !! 
KPRM „zapomniał” też, że w lipcu 2019 sejm zmienił ustawę i cały ten wzrost zabrał… 

Warszawa („2,4 mld więcej”) 
2015  2019      2015  2019 

 4,9 mld 7,3 mld     11,6 mld 15 mld 

   wzrost o 2,4 mld    wzrost kosztów bieżących aż o 3,4 mld 

Kraków („750 mln więcej”) 
2015  2019      2015  2019 

 1,2 mld 1,95 mld     3,6 mld 4,8 mld 

   wzrost o 750 mln   wzrost kosztów bieżących aż o 1,2 mld 

Wrocław („600 mln więcej”) 
2015  2019      2015  2019 

1,06 mld 1,61 mld     3,05 mld 3,82 mld 

   wzrost o 550 mln   wzrost kosztów bieżących aż o 770 mln 

Subwencja oświatowa  

(„Samorządy otrzymały 47 mld zł”)      Wydatki bieżące oświaty 
 2015  2019      2015  2019 

 40,4 mld 47 mld     61,4 mld 75 mld 

Tak, ale w 2015 musieliśmy dopłacić do subwencji 21 mld, a w 2019 – aż 28 mld !! 
A mimo to wydaliśmy w latach 2016-19 dodatkowo 16,5 mld zł na inwestycje szkolne !! 

Warszawa („pół mld więcej niż w 2015”) 
 2015  2019      2015  2019 

 1,5 mld 2,04 mld     3,00 mld 4,36 mld 

Tak, tylko musiała wydać (bez inwestycji) aż 1,36 mld więcej !! 

Fundusz Dróg Samorządowych („zbudujemy aż 10 000 km dróg”) 

• zapowiedziany w kwocie 10 mld rocznie; 

• w roku 2019 „przyznano” 4,5 mld zł; gminy i powiaty „wykorzystały” 3,83 mld; 

• z powodu opóźnień w rozpatrywaniu wniosków wykonano zadania za 615 mln zł; to 
kosztorysowo dało jakieś 150 – 300 km dróg lokalnych… 

                                                           
1 bez wydatków na 500+ 


