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Transkrypcja danych do infografiki: 27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego  

 

Urząd Statystyczny w Gdańsku 

Dane dla województwa pomorskiego 

 

Podział administracyjny w 2020 r. 

Po lewej stronie znajduje się mapa województwa pomorskiego z podziałem na powiaty 

 

Po prawej stronie zamieszone dane: 

 ludność: 2 346 671 

o ludność ma 1 km2 : 128 

 powiaty: 16 

 gminy: 123, w tym:  

o miejskie: 22 

o miejsko-wiejskie: 20 

o wiejskie: 81 

 miasta: 42 

 miejscowości wiejskie: 2 877 

 sołectwa: 1 646 

 

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca w 2019 r. 

 

 Dochody w zł: 

gminy (bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu) – 5703 zł 

miasta na prawach powiatu – 7644 zł 

powiaty – 1223 zł 

województwa – 551 zł 

 

 wydatki w zł: 

gminy (bez gmin mających również status miasta na prawach powiatu) – 5735 zł 

miasta na prawach powiatu – 7933 zł 

powiaty – 1222 zł 

województwa – 564 zł 
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Radni organów jednostek samorządu terytorialnego według wieku i poziomu 

wykształcenia w 2020 r. 

 

Według wieku 

 radni rad gmin (bez 

radnych miast na 

prawach powiatu) 

radni rad miast 

na prawach 

powiatu 

radni rad 

powiatów 

radni sejmiku 

wojewódzkiego 

18-29 lat 2,7% 9,4% 0,6% 0 

30-39 lat 15,0% 19,8% 7,8% 12,1% 

40-49 lat 28,2% 19,8% 23,8% 15,1% 

50-59 lat 27,4% 19,8% 30,7% 27,3% 

60 lat  

i więcej 

26,7% 31,1% 37,0% 45,5% 

 

 

Według wykształcenia 

 radni rad gmin (bez 

radnych miast na 

prawach powiatu) 

radni rad 

miast na 

prawach 

powiatu 

radni rad 

powiatów 

radni sejmiku 

wojewódzkiego 

wyższe 40,5% 86,8% 80,4% 87,9% 

policealna, 

średnie i średnie 

branżowe 

38,3% 13,2% 17,8% 12,1% 

zasadnicze 

zawodowe  

i zasadnicze 

branżowe 

18,7% 0 1,8% 0 

gimnazjalne  

i podstawowe 

2,5% 0 0 0 

 



wup.gdansk.pl 

porp.pl 

 

 

Radni organów jednostek samorządu terytorialnego według grup zawodów w 2020 r. 

 radni rad gmin (bez 

radnych miast na 

prawach powiatu) 

radni rad miast 

na prawach 

powiatu 

radni rad 

powiatów 

radni sejmiku 

wojewódzkiego 

przedstawiciele 

władz publicznych, 

wyżsi urzędnicy  

i kierownicy 

175 18 148 21 

specjaliści 441 74 100 10 

technicy i inny średni 

personel 

246 6 16 1 

pracownicy biurowi 253 2 18 1 

pracownicy usług  

i sprzedawcy 

242 4 25 0 

rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 

340 0 15 0 

robotnicy 

przemysłowi  

i rzemieślnicy 

89 0 3 0 

operatorzy  

i monterzy maszyn  

urządzeń 

79 0 2 0 

pracownicy 

wykonujący prace 

proste 

50 0 2 0 

siły zbrojne 32 2 3 0 

pozostali 

niesklasyfikowani 

56 0 0 0 

Opracowanie merytoryczne i skład komputerowy: Urząd Statystyczny w Gdańsku, Pomorski 

Ośrodek Badań Regionalnych 

 

 

Transkrypcję opracował. Mateusz Rutkowski – Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk 


