
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2011 roku 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2011 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 54.013.036,72 zł.,  

a wykonanie dochodów wynosi 31.133.672,32 zł., co stanowi 57,64% planu rocznego  

po zmianach.  

Plan dochodów majątkowych na 2011 rok wyniósł 3.862.420,62 zł., a wykonanie wynosi 

1.229.391,86 zł., co stanowi 31,83% planu rocznego po zmianach. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna plan w kwocie 21.096.173,00 zł. wykonanie 12.547.374,00 zł. 

co stanowi 59,48% do planu dochodów ogółem, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 

• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 6.275.267,00 

zł., wykonanie 3.573.252,00 zł., co stanowi 56,94% do planu, 

• na zadania bieżące własne-plan 524.300,00 zł., wykonanie 320.701,00 zł., 

co stanowi 61,17% do planu, 

− dochody własne powiatu plan 24.071.862,72 zł., wykonanie 14.279.968,55 zł.,  

co stanowi 59,32% do planu, 

− pozostałe dochody plan 2.045.434,00 zł., wykonanie 412.376,77 zł., co stanowi 

20,16% do planu. 

 

W zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów widoczne są odchylenia  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu, głównie w zakresie dochodów majątkowych, 

powodem, czego są nie zakończone i nie rozliczone w I półroczu planowane zadania 

inwestycyjne. Dotyczy to również usług bieżących i remontowych współfinansowanych 

ze źródeł zewnętrznych, do których warunkiem wystąpienia z wnioskiem o przekazanie 

środków jest zakończenie realizacji zadania – dotyczy to prac geodezyjno- 

urządzeniowych, prac geodezyjnych i kartograficznych, organizacji dożynek 

powiatowych, usług świadczonych w okresie wakacyjnym przez Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko.  
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Przyczyną niewykonanych wpływów z usług przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Garbatce Letnisko jest w dalszym ciągu brak zainteresowania społeczeństwa taką 

formą kształcenia. 

W tym rozdziale nie wystąpiły również wydatki, które zostały zaplanowane w wysokości 

dochodów, t.j. w kwocie 27.000,00 zł.  

 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 59.557.607,33 zł.,  

a wykonanie wydatków wynosi 25.084.630,75 zł., co stanowi 42,12%  planu rocznego.  

Plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosi 10.322.173,54 zł., a wykonanie 

1.806.514,41 zł., co stanowi 17,50% planu rocznego. 

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych spowodowany jest tym,  

że większość zadań jest w okresie realizacji, a zakończenie inwestycji nastąpi  

w II półroczu b.r. 

Dotacja z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej zaplanowana została w wysokości 6.275.267,00 zł.a w I półroczu wydatkowano 

kwotę 3.306.415,59 zł., co stanowi 52,69% 

Plan dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wynosi 524.300,00 zł.  

a otrzymana i wykorzystana w I półroczu kwota dotacji wynosi 320.701,00 zł. 

 

Poniżej zostaną omówione istotne odchylenia dotyczące realizacji niektórych wydatków 

w stosunku do wskaźnika upływu czasu:  

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w §6050 zostały zaplanowane wydatki 

inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 4.542.368,54 zł. a wydatkowane w kwocie 

765.568,76 zł.,  co stanowi 16,85%.  

W I półroczu zakończone zostały dwie inwestycje drogowe „Przebudowa drogi 

powiatowej Ursynów-Aleksandrówka” i „Przebudowa drogi powiatowej Ryczywół-

Brzóza”. Pozostałe inwestycje drogowe są w trakcie realizacji. 

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w §6300 zaplanowana została dotacja 

celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Głowaczów w kwocie 320.000,00 zł., 

która została przekazana w miesiącu lipcu b.r. 
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Wydatki zaplanowane z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 – Prace 

geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 45.000,00 zł., w rozdziale 

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40.275,00 zł. będą 

rozliczane w II półroczu, po zakończeniu realizacji zadań powiat wystąpi z wnioskiem  

o środki w celu dokonania zapłaty. 

W budżecie powiatu są zaplanowane dotacje celowe na pomoc finansową dla Gmin  

ze środków dot. ochrony środowiska w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa 

 i sanitacyjna wsi kwota 372.000,00 zł., w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwota 

186.000,00 zł., w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 

222.000,00 zł., w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwota 150.000,00 zł., 

zakończenie inwestycji i przekazanie dotacji nastapi w II półroczu b.r. – zgodnie  

z zawartymi umowami. 

W terminie do dnia 15 sierpnia 2011 roku dokonana zostanie wpłata do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowana  

w kwocie 780.476,00 zł. w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie środków 

za 2010 rok wg współczynnika ustawowego). 

W rozdziale 80123 – Licea profilowane na zaplanowaną kwotę wydatków 40.680,00 zł. 

wydatkowano 2.776,96 zł. (ZS Nr 1 w Kozienicach), na rok szkolny 2010/2011 nie było 

naboru uczniów do szkoły, a wykonane wydatki dotyczyły wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla pracowników. 

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne wynosi 1.320.000,00 zł., a przekazano w I półroczu na zakup sprzętu 

medycznego kwotę 166.958,36 zł., co stanowi 12,65%. 

Pozostałe zaplanowane zadania są w trakcie realizacji m.in. zakup tomografu 

komputerowego, zakup aparatu RTG, zakup sprzętu informatycznego, termorenowacja 

budynków i adaptacja pomieszczeń Szpitala. 

Budowa budynków w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach jest w trakcie realizacji, 

na którą na 2011 rok zaplanowane są środki własne w rozdziale 85202  

w §6050 w kwocie 995.000,00 zł., rozliczenie I etapu nastąpi w II półroczu 2011 roku. 
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W rozdziale 85295 – Pozostała działalność został zakwalifikowany do realizacji projekt 

w ramach POKL pod nazwą „Kwalifikacje szansą zatrudnienia” na kwotę 50.000,00 zł., 

który został rozpoczęty w miesiącu czerwcu 2011 roku przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. 

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w §6050 są zaplanowane środki na wydatki 

inwestycyjne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w kwocie 545.000,00 zł., w tym na: 

− budowa pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią  

przy ZS Nr 1 w Kozienicach – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 

15.000,00 zł.-realizacja w II półroczu b.r., 

− budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS Nr 1 w Kozienicach 

kwota 410.000,00 zł. w I półroczu wydatkowano 7.995,00 zł. na dokumentację 

techniczną, realizacja inwestycji w II półroczu b.r. 

− budowa hali sportowej przy I LO w Kozienicach kwota 120.000,00 zł. w 2011 

roku inwestycja nie będzie rozpoczęta z powodu braku możliwości 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

 

Na 2011 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu 

powiatu na kwotę 5.149.159,00 zł., w tym: 

− podmiotom należącym do sektora finansów publicznych plan 3.814.159,00 zł., 

wykonanie 765.055,28 zł. 

− podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych plan 1.335.000,00 zł., 

wykonanie 564.881,10 zł. 

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów. 

 

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 98.018,52 zł., w tym 

wymagalne 94.053,64 zł., które obejmują głównie zaległości SPZZOZ w Kozienicach  

z tytułu energii cieplnej. 

 

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 1.400.312,73 zł.  

w tym z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi -718.032,29 zł., z tytułu dostaw, robót i usług 

-682.280,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
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Do informacji z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 2011 roku 

załącza się następujące załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za I półrocze 2011 roku. 
 
Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za I półrocze 2011 roku. 
 
Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych  
z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku. 
 

 

Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach  

za I półrocze 2011 roku, obejmującą: 

− zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów rodzajowych  

z określeniem kwotowym i procentowym, 

− zestawienie tabelaryczne stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, 

− część opisową zawierającą omówienie wyników finansowych za I półrocze  

2011 roku. 
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