
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2011 rok 

Budżet powiatu kozienickiego za 2011 rok kształtował się następująco: 

Plan dochodów na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosił 51.216.912,00 zł.,  

a po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 57.762.719,72 zł. nastąpił wzrost  

o 12,78%. 

Wykonanie dochodów za 2011 rok wynosi 60.126.500,50 zł., co stanowi 104,09% planu 

rocznego po zmianach.  

Osiągnięte w 2011 roku dochody stanowią 107,37% dochodów wykonanych w 2010 

roku, które wyniosły 55.998.876,89 zł. 

Plan dochodów majątkowych na 2011 rok po zmianach wyniósł 4.453.420,62 zł.,  

a wykonanie wynosi 4.223.724,39 zł., co stanowi 94,84% planu rocznego a 7,41% 

dochodów ogółem. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna w kwocie 21.120.239,00 zł.-zrealizowana w 100%,  co stanowi 

35,13% dochodów wykonanych ogółem, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej – plan 6.721.334,00 zł., wykonanie 6.705.201,79 zł.,  

co obrazuje Załącznik Nr 3, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne-plan 

536.196,00 zł., wykonanie wykonane w 100%, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych powiatu kwota 1.216.334,00 zł. (na inwestycje 

drogowe), 

− dochody własne powiatu  plan 26.889.516,72 zł., wykonanie 29.464.744,11 zł.,  

co stanowi 109,58%  planu rocznego, a 49,00% zrealizowanych dochodów 

ogółem. 

 

Głównymi źródłami dochodów własnych są: 

− wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 

• PIT plan 10.724.606,00 zł. wykonanie 10.907.429,00 zł., co stanowi 101,70%, 
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• CIT plan 1.586.000,00 zł., a wykonanie 2.061.985,92 zł., co stanowi 

130,01%. 

− wpływy z tytułu pomocy udzielonej między j.s.t. plan 2.993.066,00 zł., wykonanie 

2.921.348,72 zł., co stanowi 97,60% (w tym na przebudowę i remonty dróg 

1.935.477,72 zł.), 

− dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich plan 1.146.339,12 zł. wykonanie 1.127.034,45 zł., co stanowi 

98,32%, 

− dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 737.000,00 zł., a wykonanie 

897.012,99 zł., co stanowi 121,71%,  

− wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.447.938,00 zł., 

wykonanie 5.644.582,51 zł., co stanowi 126,90%, 

− wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.310.000,00 zł., wykonanie  

1.281.562,00 zł., co stanowi 97,83%, 

− wpływy z usług geodezyjnych plan 489.000,00 zł., wykonanie 473.560,43 zł.,  

do dochodów budżetowych zostały również przeniesione środki z Funduszu 

Geodezyjnego z lat ubiegłych w wysokości 447.762,64 zł. 

− dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu: ze sprzedaży gruntu 

kwota 395.000,00 zł., z najmu i dzierżawy mienia kwota 340.205,76 zł. 
 

Plan wydatków na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosił 56.366.912,00 zł.,  

a po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 63.307.290,33 zł., nastąpił wzrost  

o  12,31%  

 

Wykonanie wydatków za 2011 rok wynosi 57.681.658,84 zł., co stanowi 91,11%  planu 

rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2011 roku stanowią 106,99% wydatków 

poniesionych w 2010 roku, które wyniosły 53.915.673,46 zł. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 11.186.788,54 zł., 

 a zrealizowane w kwocie 9.893.724,01 zł., co stanowi 88,44% planu rocznego  

po zmianach a 17,15% poniesionych wydatków ogółem. 

Szczegółowy wykaz wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5. 
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Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 5.224.368,54 zł. a wydatkowano 

5.022.485,03 zł., co stanowi 96,14%. 

Realizacja zadań:: 

„Budowa chodnika w msc. Wola Chodkowska przy drodze powiatowej Ryczywół-

Brzóza”, „Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Świerże Górne-prom”, 

przesunięta została na lata następne. Ze środków FOŚ pozostała nie wydatkowana kwota 

10.000,00 zł. do wykorzystania w 2012 roku na wykonanie urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej na drogach powiatowych. 

 

Powiat kozienicki jest jednostką uczestniczącą w realizowanych przez Urząd 

Marszałkowski w ramach RPOWM projektach pn. „Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa”. 

Termin realizacji uległ przesunięciu, zaplanowane na 2011 rok dotacje na powyższe 

zadania będą przekazywane do jednostki wiodącej w latach 2012-2013. 

W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowane zostały środki stanowiące udział własny 

projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na który został złożony 

wniosek w ramach POKL. Projekt został przyjęty do realizacji w latach następnych. 

 

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zostały zaplanowane 

środki w kwocie 200.000,00 zł. na zadanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń 

jednostki, w tym rozbudowa stanowiska kierowania” a wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. 

– na dokumentację techniczną. Umowa dot. przyznania środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia zawarta została 27 września 2011 roku i zakładała rozliczenie 

środków do dnia 23 grudnia  2011 roku. Zakres planowanych robót wymagał dłuższego 

terminu wykonania, co spowodowało, że postępowanie przetargowe, wykonanie 

inwestycji i rozliczenie środków nie mogło dojść do skutku w roku budżetowym. 
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Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym przez Radę 

Powiatu planem, a drobne oszczędności finansowe powstały w wyniku korzystnych ofert. 

 

W 2011 roku został zrealizowany I etap inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 

dla mieszkańców DPS dla dorosłych w Kozienicach” na wartość 622.379,41 zł., 

inwestycja będzie kontynuowana w latach 2012-2013, całkowity koszt zadania wynosi 

3.185.155,00 zł. 

 

Wykonane wydatki  bieżące wykazują w niektórych pozycjach odchylenia  

od planowanych. 

Nie zostały w pełni zrealizowane wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie 

 ze środowiska. Gmina Sieciechów nie wykorzystała kwoty 186.000,00 zł.  

na termomodernizację budynku szkoły, Gmina Garbatka Letnisko nie wykorzystała 

kwoty 85.625,51 zł. przeznaczonej na termomodernizację remizy strażackiej i świetlicy 

gminnej oraz na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych.  

W Starostwie Powiatowym pozostały nie wydatkowane środki w wysokości  

330.000,00 zł. na termomodernizację budynku po byłej Policji i budynku Sanepidu, 

ponieważ nie zostały uregulowane sprawy własnościowe. Nie zostały również wykonane 

uproszczone plany urządzania lasów, na co przeznaczona była kwota 170.000,00 zł. 

Pozostały nie wydatkowane środki związane z likwidacją mogilnika w Zajezierzu w 

kwocie 119.496,00 zł.   

Nie wydatkowane w 2011 roku środki z ochrony środowiska będą rozdysponowane  

w latach następnych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. 

Pozostałe nieznaczne odchylenia od planu wydatków wynikają z oszczędnego 

gospodarowania środkami budżetowymi. 

 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 688.325,00 zł., a wydatkowano  

w kwocie 607.930,15 zł., co stanowi 88,32%, z tego odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych wyniosły 266.440,00 zł., a wpłaty z tytułu poręczeń kredytu 

inwestycyjnego dla SPZZOZ w Kozienicach zaciągniętego 2005 roku wraz z odsetkami 

wyniosły 341.490,15 zł.  
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W roku 2011 pozostała nie rozwiązana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł. – nie wystąpiły potrzeby. 

 

Wielkość planowanych i udzielonych dotacji z budżetu powiatu obrazuje załącznik Nr 6: 

1. dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie 

3.605.125,72 zł., z tego: 

− dotacje podmiotowe w kwocie 97.540,00 zł.: dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 

57.540,00 zł.,  dla instytucji kultury, t.j. dla Biblioteki Publicznej Gminy 

Kozienice wykonującej zadanie biblioteki powiatowej 40.000,00 zł., 

− dotacje celowe w kwocie 3.507.585,72 zł., w tym z przeznaczeniem  dla Gmin  

w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i bieżących 1.514.374,49 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 

219,55 zł., dla Szpitala Powiatowego na zakup specjalistycznego sprzętu  

i na termomodernizację budynków 1.729.562,75 zł., dla powiatu radomskiego 

 na doskonalenie nauczycieli 17.868,00 zł., dla innych j.s.t. na zadania w zakresie 

pomocy społecznej 245.560,93 zł. 

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje 

w kwocie 1.066.550,10 zł., z tego: 

− dotacje podmiotowe w kwocie 1.031.550,10 zł. dla szkół niepublicznych, 

− dotacje celowe w kwocie 35.000,00 zł. dla stowarzyszeń w ramach ustawy 

 o pożytku publicznym, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony 

zdrowia. 

 

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane 

środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6.705.201,79 zł. zestawienie tabelaryczne 

w pełnej szczegółowości klasyfikacji obrazuje Załącznik Nr 4. 

 

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku  nie wystąpiły.  

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 2.516.738,48 zł. 

(na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiły kwotę 2.275.315,18 zł.).  
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W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia2011 rok powstała nadwyżka budżetowa  

w kwocie 2.444.841,66 zł. (t.j. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami), 

a planowany był deficyt w wysokości 5.544.570,61 zł. 

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu emisji obligacji wynosi 

4.800.000,00 zł., w 2011 roku dokonano wykupu obligacji samorządowych na kwotę 

900.000,00 zł., natomiast nie było potrzeby emitowania obligacji w planowanej 

wysokości 3.800.000,00 zł. 

 

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów w roku budżetowym wynosi 7,98%,  

a wskaźnik łącznej kwoty spłat i poręczeń do planowanych dochodów wynosi 2,61%. 

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 4.344.646,74 zł., w tym środki  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.639.134,81 zł. do wykorzystania w latach 

następnych. 

Zarząd Powiatu informuje, że w 2011 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia, 

odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jednostek 

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa 

 na podstawie uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr IV/34/2007 z dnia 24 stycznia 

2007 roku. 

 

Jednostki oświatowe powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadały 

wydzielonych rachunków dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych), 

wszystkie uzyskane w 2011 roku dochody odprowadziły na rachunek bankowy budżetu 

powiatu. 

 

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2011 rok 

załącza się następujące załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za 2011 rok. 
 
Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za 2011 rok. 
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Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 
powiat za 2011 rok. 
 
Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 
powiat za 2011 rok. 
 
 
Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych  
z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2011 rok.       
 
 
Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji udzielanych  
w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów 
publicznych. 
 
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na ostatni 
dzień roku 

poprzedniego 
2010 r. 

zwiększ (+) 
zmniejszenia 

(-) 2011 r. 

Stan na ostatni 
dzień roku 

budżetowego 
2011 r. 

Sposób zagospodarowania wg wartości 2011 
(początkowej) 

Dochody 
uzyskane              

z tyt. 
gospodaro

wania 
mieniem 

w  zł. 

w bezpośr. 
zarządzie        

w  zł. 

w zarządzie 
jednostek zakł. 

budż.           w zł. 

Dzierżawa, 
najem 

Wieczyste 
użytkowanie 

Inne formy 
(Udziały              

w akcjach 
spółkach, 

wierzytelno-
ści) 

trwały 
zarząd 

sprzedaż 
wynajem 

2011r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Grunty ogółem (ha)             
w  tym: 26,8881 - 0,3808 26,5073 348.124,00 1.427.984,- 1.073,00   1.073,00 

pozostałe 26,8881 - 0,3808 26,5073 348.124,00 1.427.984,- 1.073,00   1.073,00 
2. Lasy (ha)          
3. Parki (ha)          

4. Budynki – liczba ogółem 
 63 -1 62 3.830.397,00 19.413.860,00    

735.205,00 
(340.205  

+ 395.000) 

5. Budowle i urządzenia 
techniczne :     34.206.867,00    116.328,00 

oczyszczalnie ścieków 1  1  102.668,00     
ulice, drogi      29.820.164,00    116.328,00 
obiekty sportowe 3 + 1 4  2.048.255,00     
inne     2.235.780,00     

6. Środki transportu (szt.) 21  21       
 

 


