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Uchwała Nr 101/2008 

Zarządu Powiatu w Kozienicach 
z dnia 25 sierpnia 2008 roku 

 
 
 
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku, celem zaopiniowania 
 
 
 
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) 
Zarząd Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kozienicach Nr XXXIX/292/2006 z dnia  
20 października 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego  
oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przedkłada się 
Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu  
za I półrocze 2008 roku.  
 

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze  
2008 roku. 
 

Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku. 
 

Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu finansowego oraz informacja o stanie 
należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach za I półrocze 2008 roku 
 

Część opisowa zawierająca informacje o stopniu realizacji planu dochodów  
i wydatków budżetowych oraz dodatkowe informacje o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku określone przez Organ stanowiący. 
 
 

 
 
 
 



 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Stąpór Janusz……..................................... 

2. Małaśnicki Józef........................................ 

3. Kucharski Marek........................................ 

4. Sotowski Grzegorz……............................. 

5. Zawodnik Dariusz...........................…..…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku 

 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2008 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 47.452.122,67zł.  

a wykonanie dochodów wynosi 22.369.545,21zł., co stanowi 47,14% do planu rocznego. 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

realizowane przez powiat zaplanowane zostały w wysokości 4.828.573,00zł.,  

a wykonane w kwocie 2.937.183,31zł., co stanowi 60,82% w stosunku do planu. 

Dochody własne zaplanowano w wysokości 23.864.772,67 zł., a zrealizowano w kwocie 

8.632.188,32zł., co stanowi 36,17% do planu rocznego. 

 

Realizacja dochodów ogółem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej jest zróżnicowana, poniżej zostaną omówione istotne odchylenia.  

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zaplanowana kwota dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

w wysokości 60.000,00 zł. będzie przekazana po wykonaniu. 

W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zaplanowana jest 

dotacja z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł. na sporządzenie uproszczonych planów 

urządzania i inwentaryzacji stanu lasu, zadanie będzie realizowane w III kw. b.r. 

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

w §2460 zaplanowano dotację z FOGR na modernizację drogi powiatowej Wyborów – 

Basinów w kwocie 70.000,00 zł. dotacja jest przyznana, inwestycja będzie realizowana  

w III. kw. b.r. Zaplanowano dotację rozwojową na inwestycje drogowe w kwocie 

3.407.409,00 zł., nabór wniosków do RPOWM – ogłoszony jest w III.kw. b.r.  

W §6290 zaplanowane są środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 90.000,00 zł.  

na inwestycję drogową Brzóza – Przejazd, w b.r. powiat nie otrzymał dofinansowania, 

kwota 50.000,00 zł. stanowi dofinansowanie z Elektrowni „Kozienice” SA na budowę 

chodnika w Świerżach Górnych, realizacja II półroczu b.r. W §6300 zaplanowane są 

środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.128.000,00 zł. na budowę dróg w ramach 

Komponentu G, które wpłynęły na dochody budżetowe w III kw.  



 
Zaplanowane są również środki z gmin powiatu kozienickiego, które wpływają 

sukcesywnie po wykonaniu zadań. 

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodziowych) 

zaplanowano kwotę 85.000,00 zł. na modernizację drogi Przewóz Tarnowski – Chmielew 

(realizacja zadnia w III kw. b.r.) 

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. a wpłynęło 4.098,36 zł., 

pozostałe wpływy przewidziane są w okresie organizowania dożynek powiatowych. 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki  

w kwocie 300.000,00 zł. - przyznane w ramach pomocy finansowej przez Urząd Miejski 

w Kozienicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, (zakup dwóch samochodów 

pożarniczych i sprzętu specjalistycznego – realizacja w II półroczu 2008 roku). 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 

została zaplanowana kwota 30.000,00 zł. przyznana w ramach pomocy finansowej przez 

Urząd Miejski w Kozienicach, środki będą wykorzystane w okresie wakacji przez szkołę. 

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 

3.041.355,67zł. zrealizowano kwotę 230.780,30zł. Środki przyznane w ramach pomocy 

finansowej przez Urząd Marszałkowski Komponent J dla ZSP w Garbatce Letnisko  

w kwocie 247.500,00 zł. będą wykorzystane w II półroczu b.r., podobnie jak środki  

z Urzędu Miejskiego w Kozienicach w kwocie 30.000,00 zł. przyznane dla ZS Nr 1  

w Kozienicach. 

Zaplanowana dotacja rozwojowa w kwocie 1.957.068,00 zł. dotyczy budowy bazy 

sportowej przy ZS Nr 1 w Kozienicach. Kwota 577.305,67 zł. w § 2708i 8538 dotyczy 

młodzieżowych programów oświatowych Leonardo da Vinci, w I połroczu wpłynęła 

kwota 195.602,22zł. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 

zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje w Domu Pomocy 

Społecznej w Kozienicach w ramach komponentu G w kwocie 506.600,00 zł., z aktualnie 

otrzymanej informacji wynika, że powiat w 2008 roku nie otrzymał dofinansowania. 
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W rozdziale 85295 – Pozostała działalność została zaplanowana dotacja rozwojowa  

w kwocie 184.312,00 zł. na realizację projektu w ramach programu operacyjnego kapitał 

ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne 

ośrodki szkolno – wychowawcze została zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. 

– wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

komponentu D na budowę boiska w SOSW w Opactwie, inwestycja jest obecnie  

w trakcie realizacji. W rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 

kwotę 50.000,00 zł. – wpływy z usług nowoutworzonego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego przy ZSP w Garbatce Letnisko. 

Realizacja dochodów w pozostałych działach i rozdziałach nie wykazuje poważniejszych 

odchyleń. 

 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 49.163.213,67 zł.,  

a wykonanie wydatków wynosi 19.039.439,03 zł., co stanowi 38,73% do planu 

rocznego. Plan na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2008 rok wynosi 

12.641.741,00 zł., a wykonanie wynosi 1.769.940,14 zł., co stanowi 14,00% do planu. 

Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji lub będą realizowane i rozliczane  

w II połroczu b.r.  

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 

zaplanowane zostały w wysokości 4.828.573,00zł., a zrealizowane są w wysokości 

2.413.969,93 zł., t.j. w 49,99% do planu. 

 

Uwzględniając wskaźnik upływu czasu stwierdza się również odchylenia w realizacji 

niektórych wydatków w stosunku do planu po zmianach w niżej wymienionych działach 

i rozdziałach: 
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W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – nadzór nad gospodarką leśną 

zaplanowana została kwota 100.000,00 zł. na sporządzenie uproszczonych planów 

urządzania i inwentaryzacji stanu lasu, realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku. 

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na 

zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 9.430.159,00 zł., w tym na inwestycje 

drogowe kwotę 6.378.718,00zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.329.065,87 zł.,  

co stanowi 14,09%, wydatki na remont dróg powiatowych wykonano w 38,13%, 

Pozostałe wydatki remontowe i inwestycyjne są w trakcie realizacji. 

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne  

i kartograficzne –oraz  w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  

wydatki na modernizację gruntów i założenia ewidencji budynków wystąpią  II półroczu 

b.r. 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach na zakup 

specjalistycznych urządzeń i sprzętu, realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku  

na podstawie zawartych umów, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna zaplanowana kwota  

50.000,00 zł. przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt informatyczny Powiatowego 

Centrum Ratownictwa. 

W dziale 852 – Opieka społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność 

zaplanowane są środki na wydatki projektu w ramach programu Kapitał Ludzki „Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” w kwocie 205.935,00 zł. - realizacja 

w II półroczu 2008 roku. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdzile 85417 – Szkolne 

schroniska młodzieżowe wydatki wykonane są w 22,42%, ponieważ Schronisko 

Młodzieżowe przy ZSP w Garbatce Letnisko zaczęło funkcjonować w miesiącu maju b.r. 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność  

na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł. wydatkowano 2.341.,89zł. – na dofinansowanie 

rozgrywek sportowych dla organizacji młodzieżowych, które wystąpiły z wnioskiem 

 do Zarządu Powiatu. 
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W budżecie powiatu na 2008 rok zostały utworzone rezerwy, w tym: ogólna  

w wysokości 300.000,00 zł. – na dzień 30 czerwca 2008 roku pozostała nierozwiązana  

w wysokości 287.229,00 zł., celowa oświatowa w wysokości 330.000,00 zł. – na dzień 

30 czerwca 2008 roku pozostała nierozwiązana w wysokości 306.900,00 zł. oraz celowa 

kryzysowa – w wysokości 10.000,00 zł. – pozostała nierozwiązana w całości. 

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 

1.711.091,00zł., którego źródłem finansowania są przychody z emisji obligacji  

oraz wolne środki. 

Przychody zaplanowano w wysokości 2.311.091,00 zł. a rozchody w wysokości 

600.000,00 zł. (wykup obligacji - realizacja w II półroczu b.r.) 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w budżecie powiatu powstała nadwyżka w kwocie 

3.330.106,18 zł. 

Na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. została 

zaplanowana kwota 5.386.390,00 zł., są to wypływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielonej przez Gminy i Urząd Marszałkowski na dofinansowanie budowy i remontów 

dróg powiatowych, na inwestycje dla Szpitala Powiatowego, na inwestycje w zakresie 

oświaty, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Wykonanie powyższych 

dochodów za I półrocze b.r. wynosi 1.868.541,58 zł., co stanowi 34,69%, pozostałe 

dochody będą realizowane w II półroczu 2008 roku. 

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu emisji obligacji wynosi 

6.000.000,00 zł. 

Zobowiązania wymagalne nie wystapiły. Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 

2008 roku wyniosły 1.272.876,41zł. 

Realizacja planu przychodów i wydatków PFOŚiGW kształtuje się następująco: 

Przychody planowane 2.369.815,00zł. a zrealizowane za I półrocze 2008 roku 

2.368.283,94zł., wydatki planowane 2.367.000,00 zł., zrealizowane za I półrocze 2008 

roku 930.592,78zł., pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska są w trakcie 

realizacji – zgodnie z zawartymi umowami. 
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Realizacja planu przychodów i wydatków PFGZGiK za I półrocze 2008 roku kształtuje 

się następująco: przychody planowane – 870.217,00 zł., zrealizowane w kwocie 

256.313,96zł., wydatki planowane 751.000,00 zł., zrealizowane 162.780,54 zł., realizacja 

pozostałych wydatków zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą nastąpi w II półroczu 

b.r. 

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku załączono 

zestawienie przychodów i kosztów samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz o stanie należności i zobowiązań. 

Przychody ogółem za I półrocze 2008 roku zostały zaplanowane w kwocie 

17.070.544,81zł., a zrealizowane w kwocie 16.760.377,59 zł., co stanowi 98.18%. 

Koszty ogółem za I półrocze zostały zaplanowane w kwocie 20.784.800,00 zł.,  

a faktycznie poniesione wynoszą 21.255.302,58 zł., co stanowi 102,26%.  

Wynik finansowy (strata) planowany na I półrocze 2008 roku wynosi -3.714.255,19zł.,  

a wykonany przez SP ZZOZ wynosi -4.494.924,99zł. 

Należności ogółem wynoszą 2.836.497,88zł. w tym wymagalne 42.254.,53zł. 

Zobowiązania ogółem wynoszą 19.097.751,12zł., w tym wymagalne 7.666.776,76 zł., 

 a zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów  7.083.895,10zł. 

Szczegółowe pozycje planu finansowego i zobowiązań wraz z podaniem przyczyn  

ich wielkości obrazuje załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu. 
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