
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2012 roku 

 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2012 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 57.393.595,30  zł.,  

a wykonanie dochodów wynosi 28.904.911,48 zł., co stanowi 50,36% planu rocznego  

po zmianach.  

Plan dochodów majątkowych na 2012 rok po wynosił 7.037.762,00 zł.,  

a wykonanie wynosi 1.172.961,46 zł., co stanowi 16,67% planu rocznego po zmianach 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna w kwocie 20.935.308,00 zł., wykonanie 12.420.328,00 zł.,  

co stanowi 59,33% planu dochodów, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 

• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 

6.505.951,00zł., wykonanie 3.786.134,16 zł., co stanowi 58,20% do planu, 

• na zadania bieżące własne-plan 538.500,00 zł., wykonanie 328.694,00 zł., 

co stanowi 61,04% do planu, 

− dochody własne powiatu  plan 26.979.074,30 zł., wykonanie 12.154.009,36 zł.,  

co stanowi 45,05%  do planu.  

 

W zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów widoczne są odchylenia  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu, a także pozycje nie wykonane – głównie  

w zakresie dochodów majątkowych. Powodem takiej sytuacji są niezakończone  

i nierozliczone w I półroczu planowane zadania inwestycyjne, a także usługi bieżące 

 i remontowe współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. 

Zaplanowane na 2012 rok wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 

2.500.000,00 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu, procedurę sprzedaży działek 

rozpoczęto w II półroczu 2012 roku. 
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Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 64.933.595,30 zł.,  

a wykonanie wydatków wynosi 27.366.886,83 zł., co stanowi 42,15%  planu rocznego 

po zmianach.  

Plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wyniósł 11.444.015,96 zł., a wykonanie  

2.530.315,35 zł., co stanowi 22,11% planu rocznego.  

Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zakończenie i rozliczenie 

nastąpi w II półroczu 2012 roku. 

 

Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej wynosi 6.505.951,00 zł., a w I półroczu wydatkowano kwotę 

3.501.044,90 zł., co stanowi 53,81%. 

 

Wydatki zaplanowane z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 01005 – Prace geodezyjne 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 45.000,00 zł., w rozdziale 71013 – Prace 

geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) w kwocie 30.000,00 zł. i w rozdziale 

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.000,00 zł. będą w całości 

zrealizowane w II półroczu, po zakończeniu zadań powiat wystąpi do Wojewody 

Mazowieckiego z wnioskiem o przekazanie środków w celu uregulowania zobowiązań. 

 

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne wynosi 538.500,00 zł., w I półroczu 

wydatkowano kwotę 328.694,00 zł., co stanowi 61,04%. 

 

Poniżej zostaną omówione odchylenia dotyczące realizacji niektórych wydatków  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu.  

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zaplanowaną kwotę 7.881.796,87 zł. 

wydatkowano 3.034.079,00 zł., co stanowi 38,49%. 

W I półroczu zostały zrealizowane i rozliczone trzy inwestycje drogowe: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nowa Wieś-Kępa Bielańska, „Przebudowa drogi powiatowej Regów 

Stary-Markowola, odcinek Wysokie Koło-Boguszówka” i „Przebudowa drogi 

powiatowej Magnuszew-Moniochy-odcinek Grabnowola-Moniochy” na łączną wartość 

1.397.457,71 zł. Został zakupiony samochód ciężarowy do pracy przy urządzaniu 
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terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych na wartość 

228.780,00 zł. 

Na zakup usług remontowych, w tym na remont dróg zaplanowano kwotę  

1.804.728,00 zł. a wydatkowano 599.173,98 zł., co stanowi 33,20%. 

Pozostałe zaplanowane inwestycje i remonty dróg powiatowych są w trakcie realizacji. 

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowana jest odbudowa 

drogi powiatowej Holendry Kuźmińskie – Holendry Piotrkowskie na kwotę  

1.778.406,13zł., z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę  

1.771.762,00 zł., inwestycja jest w trakcie realizacji. 

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowane są środki finansowe  

w kwocie 850.000,00 zł. na sfinansowanie II etapu inwestycji pn. „Budowa budynku 

mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla dorosłych w Kozienicach” – inwestycja  

w trakcie realizacji. 

 

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

powiatu kozienickiego ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska: 

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w rozdziale 75023 – 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale 90001 – Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na ogólną wartość 

1.922.000,00 zł. przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu b.r. zgodnie z zawartymi 

umowami. 

W terminie do 15 sierpnia 2012 roku dokonana zostanie wpłata do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadwyżki środków za 2011 rok 

rozliczonej wg. współczynnika ogłoszonego przez Ministra Środowiska. 

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane są środki finansowe w kwocie 

2.600.000,00 zł. na powyższy cel. 

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowane są środki finansowe w kwocie 

200.000,00 zł. na inwestycję pn. „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska  

do piłki ręcznej i koszykówki przy ZS Nr 1 w Kozienicach” – zadanie rozliczone będzie 

w II półroczu 2012 roku. 
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Na 2012 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu 

powiatu na ogólną kwotę 5.295.040,09 zł., w tym: 

− podmiotom należącym do sektora finansów publicznych plan 3.895.880,09 zł., 

wykonanie 963.384,45 zł., 

− podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych plan 1.399.160,00 zł., 

wykonanie 537.965,00 zł., 

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów (porozumień). 

 

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 334.730,30 zł., w tym 

wymagalne 133.661,66 zł., które obejmują głównie zaległości z tytułu należnych 

powiatowi dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 

kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań – sprawa w trakcie rozstrzygnięcia 

sądowego. 

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.890.052,70 zł.,  

w tym z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi 802.670,81 zł., pozostała kwota dotyczy 

zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

 

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2012 roku załącza się następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za I półrocze 2012 roku. 
 
Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za I półrocze 2012 roku. 
 
Załącznik Nr 3 –Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych  
z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku. 
 
Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach  

za I półrocze 2012 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  

2012 roku. 


