
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2013 roku. 

 

Planowane dochody ogółem na 2013 rok po zmianach wynoszą 57.792.275,08 zł.,  

a wykonanie 29.468.296,72 zł., co stanowi 50,99% do planu (poz.1. Załącznik  Nr 4), 

w tym plan dochodów bieżących wynosi 50.970.564,81 zł., a wykonanie 

28.957.189,06 zł.,  co stanowi 56,81%. Plan dochodów majątkowych wynosi 

6.821.710,27 zł. a wykonanie 511.107,66 zł., co stanowi 7,49%. 

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok po zmianach stanowią kwotę  

60.020.339,11 zł., a wykonanie 25.434.402,85 zł., to jest 42,38% do planu (poz. 2 zał. 

Nr 4), w tym plan wydatków bieżących wynosi 49.530.978,91 zł., a wykonanie 

24.641.358,41 zł., co stanowi 49,75% do planu. Plan wydatków majątkowych wynosi 

10.489.360,20 zł., a wykonanie 793.044,44 zł., co stanowi 7,56% do planu. Większość 

zadań inwestycyjnych  planowanych na 2013 jest w trakcie realizacji,  

a zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r. 

Na zabezpieczenie spłat poręczonego kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach 

zaplanowano kwotę 880.170,83 zł.  Poręczony kredyt jest na bieżąco spłacany przez 

SPZZOZ w Kozienicach, w I półroczu 2013 roku nie wystąpiło obciążenie budżetu 

powiatu z tytułu poręczenia kredytu. 

Na obsługę długu – odsetki z tytułu emisji obligacji samorządowych zaplanowano 

kwotę 475.000,00 zł., a wykonanie za I półrocze 2013 wynosi 202.714,00 zł.,  

co stanowi 42,68%. 

Łączna kwota długu powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień  

30 czerwca 2013 roku wynosi 8.000.000,00 zł. i stanowi 13,84%  

planowanych dochodów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2013 planowana jest kwota 

długu  10.000.000,00 zł. 
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W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano deficyt w wysokości 2.228.064,03 zł., 

który będzie sfinansowany przychodami z:  

- wolnych środków 228.064,03 zł. 

- emisji obligacji samorządowych 2.000.000,00 zł., 

 

Przychody  budżetu zaplanowano w kwocie 3.228.064,03 zł., w tym z następujących 
tytułów: 

- z wolnych środków 228.064,03 zł., 

- z emisji obligacji 3.000.000,00 zł. 

 

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem  

na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji samorządowych. 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w budżecie powiatu powstała nadwyżka w kwocie 

4.033.893,87 zł. 

Plan przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach ogółem stanowi 

kwotę 2.481.230,93 zł., a wykonanie wynosi 1.102.319,41 zł., co stanowi 44,43%  

w stosunku do planu (Załącznik Nr 5) i dotyczy wydatków na programy, projekty  

oraz zadania realizowane z udziałem środków unijnych (pkt.1 lit.a zał. Nr 5),  

w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.519.580,26 zł., wykonanie wynosi   

532.319,41 zł., na wydatki majątkowe – plan 961.650,67 zł., wykonanie wynosi 

570.000,00 zł. 

Dalsza realizacja projektów trwa zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

 

 

 

 

 

 


