
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2013 roku 

 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2013 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 57.792.275,08  zł.,  

a wykonanie dochodów wynosi 29.468.296,72 zł., co stanowi 50,99% planu rocznego  

po zmianach.  

Plan dochodów majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi 6.821.710,27 zł.,  

a wykonanie wynosi 511.107,66zł., co stanowi 7,49% planu rocznego po zmianach 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna plan w kwocie 20.452.893,00 zł., wykonanie 12.149.442,00 zł.,  

co stanowi 59,40% planu dochodów, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 

• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 7.280.888,00 

zł., wykonanie 4.421.452,28  zł., co stanowi 61,02 % do planu, 

• na zadania bieżące własne-plan 558.365,00 zł., wykonanie 342.843,00 zł., 

co stanowi 61,40% do planu, 

• na realizację inwestycji własnych w zakresie usuwania skutków 

 powodzi – plan 1.400.000,00 zł., brak wykonania w I półroczu b.r. 

− dochody własne powiatu  plan 27.473.029,08 zł., wykonanie 12.318.611,26 zł.,  

co stanowi 44,84%  do planu.  

 

W zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów widoczne są odchylenia  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu, a także pozycje nie wykonane. Dotyczy  

to  głównie dochodów majątkowych. Przekazanie środków ze źródeł zewnętrznych 

nastąpi po zakończeniu i odbiorze zadań inwestycyjnych, t.j. w II półroczu b.r. 

Rozpoczęta jest również procedura związana ze sprzedażą majątku, tj. budynku przy 

 ul. Świerczewskiego i działek gruntowych, a zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na II półrocze b.r. wynosi 

2.600.000,00 zł. 
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Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane z budżetu 

państwa – w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  

w kwocie 45.000,00 zł., w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 

25.000,00 zł. i w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 

30.000,00 zł. będą przekazane w II półroczu b.r. na wniosek powiatu po zakończeniu 

realizacji zadań. 

 

Pozostałe drobne odchylenia nie mają znacznego wpływu na stopień realizacji dochodów 

w I półroczu b.r. 
 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 60.020.339,11 zł.,  

a wykonanie wydatków wynosi 25.434.402,85 zł., co stanowi 42,38%  planu rocznego 

po zmianach.  

Plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wyniósł 10.489.360,20 zł., a wykonanie  

793.044,44 zł., co stanowi 7,56% planu rocznego.  

Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu dotyczą głównie zakończenia inwestycji 

w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach – kwota 640.439,88 zł. adaptacja I pietra 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach – kwota 106.204,16 zł., 

częściowy zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach – kwota 34.863,00 zł. 

Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zakończenie 

i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 roku. 

 

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

administracji rządowej wynosi 7.280.888,00 zł., a w I półroczu 2013 roku wydatkowano 

kwotę 3.948.974,39 zł., co stanowi 54,24%. 

 

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 25.000,00 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 z wnioskiem  

do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie środków w ramach przyznanej dotacji. 
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Plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne wynosi 1.947.200,00 zł., w tym kwota 

1.400.000,00 zł. zaplanowana w rozdz. 60078 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

dotyczy zadań drogowych – rozliczenie w II półroczu b.r. 

Z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne w I półroczu b.r. wydatkowano 

kwotę 342.843,00 zł., na planowaną 558.365,00 zł. co stanowi 61,40% planu rocznego 

i dotyczy wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach 

 

Poniżej zostaną omówione odchylenia dotyczące realizacji niektórych wydatków  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu.  

 

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 

300.000,00 zł. w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej dla Gmin powiatu kozienickiego, zakończenie i rozliczenie nastąpi w II 

półroczu b.r. 

 

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w planie wydatków kwota 378.513,00 

zł. zaplanowana w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa dotyczy 

realizacji projektu BW pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. 

mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach 

RPOWM 2007-2013 

 

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zaplanowaną kwotę 5.977.100,00 zł. 

wydatkowano 906.259,68 zł., co stanowi 15,16% i dotyczy wydatków na obsługę 

bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych, zakończenie i rozliczenie inwestycji drogowych 

nastąpi w II półroczu b.r. 

 

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w formie dotacji na pomoc finansową 

między jst. zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. dotyczy to dróg gminnych w Gminie 

Głowaczów i Gminie Kozienice. Po przedłożeniu wniosków o zakończeniu i rozliczeniu 

wykonanych zadań środki finansowe będą przekazane Gminom w II półroczu b.r. 
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W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowana jest odbudowa 

drogi powiatowej odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska i odcinek Kępeczki 

– Staszów na łączną kwotę 1.620.000,00 zł., z tego dofinansowanie z budżetu państwa 

stanowi kwotę 1.400.000,00 zł. – inwestycja jest w trakcie realizacji. 

 

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na wydatki i zakupy inwestycyjne 

zaplanowano kwotę 620.000,00 zł., w tym na Termomodernizację budynku przy ul. 

Kochanowskiego 15 w Kozienicach kwota 413.000,00 zł. i na zakup sprzętu 

komputerowego, serwera i modernizację sieci kwota 207.000,00 zł., realizacja 

powyższych zadań jest w trakcie, zakończenie i rozliczenie w II półroczu b.r. 

 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano  

w formie dotacji na pomoc finansową dla Gmin powiatu kozienickiego kwota 644.982,53 

zł. w ramach FOŚ zgodnie z zawartymi umowami – po przedłożeniu rozliczenia  

i wniosków o płatność zostaną przekazane środki finansowe w II półroczu b.r. 

 

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w §6050 – 

zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja 

pomieszczeń w tym rozbudowa stanowiska kierowania oraz modernizacja elewacji 

budynku KPPSP” – zadanie w trakcie realizacji. 

 

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowana kwota 

880.170,83 zł. na zabezpieczenie spłaty poręczonego kredytu dla SPZZOZ  

w Kozienicach (Szpitala Powiatowego). Raty poręczonego kredytu na bieżąco spłaca 

Szpital. 

 

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, dla szpitala Powiatowego w Kozienicach 

zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę 540.000,00 zł.  z przeznaczeniem na zakup 

specjalistycznego sprzętu medycznego oraz termorenowację budynku oddziału 

zakaźnego, w I półroczu wydatkowano kwotę 34.863,00 zł., co stanowi 6,46%. Środki 

finansowe na powyższe zadanie zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu 

inwestycji – zgodnie z zawartą umową. 
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W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 

80.000,00 zł. w formie dotacji celowej na pomoc finansową związaną z gradobiciem  

dla Gminy Grabów n/Pilicą, Magnuszew i Głowaczów, przekazanie środków nastąpi 

 po przedłożeniu rozliczenia – zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

 

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przekazanie dotacji w kwocie 

500.000,00 zł. nastąpi w II półroczu b.r. – zgodnie z zawartymi umowami. 

 

W terminie do 15 sierpnia 2013 roku dokonana została wpłata do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadwyżki dochodów 

budżetu Powiatu Kozienickiego pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012 

rozliczonej wg współczynnika ogłoszonego przez Ministra Środowiska, zabezpieczonej 

w planie wydatków w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w §6300 w kwocie 546.789,25 zł. 

 

Na 2013 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu 

powiatu na ogólną kwotę 4.959.417,20 zł., w tym: 

− podmiotom należącym do sektora finansów publicznych plan 3.648.837,20 zł., 

wykonanie 286.917,61 zł., 

− podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych plan 1.310.580,00 zł., 

wykonanie 507.877,00 zł., 

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów (porozumień). 

 

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą łącznie  534.923,86 zł., 

w tym wymagalne 62.826,52 zł., które dotyczą kar umownych za nieterminowe  

i nienależyte wykonanie zadań oraz obejmują zaległości z tytułu należnych powiatowi 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 2.124.329,91 zł.,  

głównie dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi, pozostała kwota 

dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw, materiałów, robót i usług. Zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły.  
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Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2013 roku załącza się następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za I półrocze 2013 roku. 
 
Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za I półrocze 2013 roku. 
 
Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych  
z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku. 
 
Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach  

za I półrocze 2013 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  

2013 roku. 


