
 
 

Sprawozdanie z wykonania  
budżetu powiatu kozienickiego  

za 2007 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uchwała Nr 75/2008 

Zarządu Powiatu w Kozienicach 
z dnia 17 marca 2008 roku 

 
 
 

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania 
budżetu powiatu za 2007 rok celem zaopiniowania 
 
 
 
Na podstawie art. 199 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 
 
 
 

Przedkłada się Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania planu  
dochodów i wydatków za 2007 rok, sprawozdanie z realizacji zadań zleconych                        
i powierzonych z zakresu administracji rządowej, sprawozdanie z wykonania zadań 
publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły  
rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach, zgodnie z załącznikami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

§ 2 
 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Członkowie Zarządu: 
 

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

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

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

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

5. Zawodnik Dariusz...........................…..…. 
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Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2007 rok 
 

 

Budżet powiatu kozienickiego w 2007 roku kształtował się następująco: 

Plan dochodów na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 33.962.764,28 zł., a po zmianach 

na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 39.777.472,08 zł. – wzrost o 17,12%. 

Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi 37.464.113,45 zł., co stanowi 94,18% planu 

rocznego po zmianach. 

Zrealizowane dochody w 2007 roku są wyższe od dochodów 2006 roku o 7,01%. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna w kwocie 16.149.913,00 zł. realizacja w 100%, kwota 

subwencji stanowi 43,11% dochodów ogółem, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 5.345.082,00 zł., wykonanie 

5.170.583,02 zł., co stanowi 96,74%, w tym: 

• dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 

4.286.278,00 zł., wykonanie 4.155.013,09 zł., co stanowi 96,94%, 

• dotacje celowe na realizację zadań własnych plan 1.053.448,00 zł., wykonanie 

1.010.213,93 zł., co stanowi 95,91%, 

• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej plan 5.356,00 zł., - realizacja w 100%. 

− dochody własne powiatu plan 17.465.977,08 zł., wykonanie 15.431.873,79 zł.,  

co stanowi 88,35%  planu  po zmianach, a 41,19 % zrealizowanych dochodów 

ogółem. 

Głównymi źródłami dochodów własnych są: 

− udział w PIT 10,25%, plan 6.461.539,00 zł., wykonanie 6.986.100,00 zł.,  

co stanowi 108,12%, 

− udział w CIT 1,40%, plan 420.000,00 zł., wykonanie 585.046,02 zł., co stanowi 

139,30%, 

− wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., z gmin i z Urzędu 

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na: 

• remonty i inwestycje drogowe plan 2.157.000,00 zł., wykonanie 

1.978.230,05zł., co stanowi 91,71%, 

• inwestycje i zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego plan 

2.471.485,28 zł., wykonanie 1.157.194,99 zł., co stanowi 46,82% (kwota  



 

w wysokości 1.314.290,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowana 

będzie w 2008 roku jako wydatki niewygasające), 

• zadania bieżące dla jednostek oświatowych na zakup wyposażenia i remonty 

60.000,00 zł. realizacja w 100%, 

• zakup sprzętu pożarniczego dla KPPSP 270.000,00 zł. – realizacja w 100% 

− wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej plan 1.500.000,00 zł., wykonanie 

1.231.352,27 zł., co stanowi 82,09%, 

− odsetki od lokat na rachunkach bankowych plan 200.000,00 zł., wykonanie 

131.197,53zł., co stanowi 65,60%, 

− dotacje celowe od innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Placówce 

Socjalizacyjnej PANDA plan 350.000,00 zł., wykonanie 312.793,72zł., co stanowi 

89,37%, 

− odpłatność pensjonariuszy DPS w Kozienicach plan 726.000,00 zł., wykonanie 

684.860,85zł., co stanowi 94,33%. 
 

W niektórych pozycjach planu dochodów budżetowych  brak jest wykonania w roku 

budżetowym 2007: 

− w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przyznane dotacje z budżetu państwa  

na inwestycje z zakresu administracji rządowej dotyczące zagospodarowania 

poscaleniowego we wsi Ryczywół w kwocie 110.000,00 zł. zostały przesunięte 

 na 2008 rok jako wydatki niewygasające 2007 roku w budżecie państwa, 

− w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych zaplanowana została kwota 100.000,00 zł. na inwestycje drogowe 

(Przewóz Tarnowski – Chmielew), lecz dotacja nie została przyznana, 

− w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami, w § 0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych w wysokości 200.000,00 zł. lecz w 2007 roku  

nie dokonano sprzedaży mieszkań 

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

powiat nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

złożonego wniosku na zakup urządzeń rehabilitacyjnych i modernizację 

budynków na kwotę 497.250,00 zł., 
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− w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki 

wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w kwocie 18.460,00 zł., która 

została zwrócona do budżetu państwa, ponieważ nie dotyczyła powiatu 

kozienickiego. 

 

Plan wydatków na dzień 01 stycznia 2007 roku wynosił 43.695.999,05 zł., po zmianach 

na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 49.180.046,85 zł. 

Wykonanie wydatków za 2007 rok wynosi 37.783.244,66 zł., co stanowi 76,83% planu 

rocznego po zmianach, a 98,75% poniesionych wydatków roku ubiegłego. 

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej – na zaplanowaną 

kwotę 4.286.278,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 4.155.013,09 zł., to jest  

w 96,94%, co w szczegółowości obrazuje załącznik Nr 4. 

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 15.170.772,05zł.,  

a zrealizowane w kwocie 4.827.153,00 zł., co stanowi 31,82%. Na tak niski poziom 

realizacji wydatków, a w szczególności wydatków inwestycyjnych w 2007 roku miał 

wpływ brak naborów projektów zaplanowanych do realizacji w ramach dofinansowania 

 ze środków funduszy unijnych, głównie w zakresie budowy dróg powiatowych na kwotę 

5.495.564,55 zł. – rozdział 60014, rozbudowy bazy sportowej przy Zespole Szkół Nr 1  

w Kozienicach na kwotę 2.302.432,22 zł. – rozdział 80130. W rozdziale 85111 – Szpitale 

ogólne realizacja inwestycji współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski pod 

nazwą: „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja budynku SPZZOZ – w ramach 

komponentu G na kwotę 1.180.000,00 zł. – oraz „Zakup mammografu” na kwotę 

314.290,00 zł. została przesunięta na 2008 rok w ramach wydatków niewygasających  

w 2007 roku. 

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano inwestycję 

współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „Modernizacja 

budynków, urządzenie terenu oraz zakup urządzeń rehabilitacyjnych w Domu Pomocy 

Społecznej w Kozienicach” na kwotę 517.250,00 zł., wniosek nie został przyjęty  

do realizacji przez Urząd Marszałkowski. Szczegółową realizację inwestycji w 2007 roku 

obrazuje załącznik Nr 9. 
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Oprócz wyżej opisanych odchyleń w realizacji wydatków na zadania inwestycyjne 

wystąpiło niskie wykonanie w stosunku do planu niektórych wydatków bieżących:  

w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.,  

a wydatkowano dla komisji dot. awansów zawodowych nauczycieli kwotę 200,00 zł.  

- w stosunku do potrzeb. 

Pozostałe niewielkie odchylenia realizacji wydatków w stosunku do planu wynikają  

z oszczędności w zlecaniu zamówień. 

Nie wystąpiły przekroczenia limitu wydatków budżetowych . 

W dziale 757 – na obsługę długu publicznego na zaplanowaną kwotę 653.000,00 zł., 

wydatkowano 635.674,27 zł., co stanowi 97,35%, z czego kwota 409.216,27 zł. stanowi 

rozliczenie z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego dla SPZZOZ w 2005 roku. 

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2007 roku wynoszą 1.572.839,97 zł., 

zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

 

Zadłużenie powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na 31 grudnia 2007 roku 

wynosi 6.000.000,00 zł. w 2007 roku zostały wyemitowane obligacje w kwocie 

2.000.000,00 zł., dokonano wykupu obligacji w kwocie 500.000,00 zł. (wyemitowanych 

w 2004 roku). Kwota zadłużenia powiatu stanowi 16,02%wykonanych dochodów. 

 

W budżecie powiatu na 2007 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 319.131,21 zł., 

który jest sfinansowany przychodami z emisji obligacji (deficyt planowany 

15.170.772,05 zł.). 

 

Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5.  

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Kozienicach obrazuje załącznik Nr 10. Powiat dysponował 

 w 2007 roku Funduszem w wysokości 1.977.094,49 zł., z czego na zadania wynikające  

z ustawy „Prawo ochrony środowiska” wydatkowano kwotę 1.961.179,21 zł. 

 

 

4 

 



 

 

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik Nr 11. Stan Funduszu ogółem  

w 2007 roku wyniósł 825.790,26 zł., z czego wydatkowano kwotę 355.573,64 zł., a stan 

Funduszu na koniec roku wynosi 470.216,62 zł. 

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych  

oraz wielkość dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 12. 

Załącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz stanu należności 

i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

 

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 27.535.115,00 zł. a wykonano  

w wysokości 28.720.930,11 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 31.022.000,00 zł.  

a zrealizowano w wysokości 33.126.052,46 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku  

SPZZOZ w Kozienicach osiągnął stratę w wysokości 4.405.122,35 zł., na planowaną 

3.486.885,00 zł. 

 

Głównym źródłem przychodów SPZZOZ są środki otrzymane z NFZ w ramach 

zawartego kontraktu, które nie pokrywają kosztów funkcjonowania Szpitala co ma 

wpływ na wzrost ujemnego wyniku w stosunku do planu. Wzrosły również zobowiązania 

w porównaniu z rokiem ubiegłym, które wynoszą 15.730.878,62 zł., w tym z tytułu 

kredytów 7.187.542,64 zł., a zobowiązania wymagalne wynoszą 4.634.423,79 zł. 

Dodatkowy wpływ na wzrost zobowiązań i na powiększenie straty wywołała akcja 

strajkowa lekarzy i związane z tym roszczenia płacowe personelu. 

W 2007 roku SPZZOZ zaciągnął kredyt obrotowy w wysokości 4.700.000,00 zł. – 

poręczony przez Powiat na wypłatę zobowiązań wobec pracowników za lata ubiegłe,  

co również ma wpływ na wzrost kosztów. Należności SPZZOZ na 31 grudnia 2007 roku 

wynoszą 2.581.673,05 zł., w tym wymagalne – 26.205,61 zł. 
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Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2007 rok 

dołączono następujące załączniki:  

 

1. Załącznik Nr 1-Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2007 rok; 

2. Załącznik Nr 2-Wykonanie wydatków budżetu powiatu kozienickiego za 2007 rok;  

3. Załącznik Nr 3-Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego z zakresu 

administracji rządowej za 2007 rok; 

4. Załącznik Nr 4-Wykonanie wydatków budżetu powiatu kozienickiego z zakresy 

administracji rządowej za 2007 rok; 

5. Załącznik Nr 5-Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających  

z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok - dochody; 

6. Załącznik Nr 6-Wykonanie zadań – dotacje dla podmiotów niezaliczanych 

 do sektora finansów publicznych w 2007 roku; 

7. Załącznik Nr 7-Wykonanie zadań – dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2007 roku; 

8. Załącznik Nr 8-Dotacja podmiotowa dla powiatowych instytucji kultury w 2007 

roku; 

9. Załącznik Nr 9-Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych za 2007 rok; 

10. Załącznik Nr 10-Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok; 

11. Załącznik Nr 11-Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok; 

12. Załącznik Nr 12-Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2007 rok. 
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