
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2017 roku 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2017 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 67.454.527,11  zł,  

a wykonanie dochodów wynosi 29.899.075,31 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego  

po zmianach.  

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku 

wynosi 13.131.294,11 zł, a wykonanie wynosi 391.320,00 zł, co stanowi 2,98% planu 

rocznego po zmianach, natomiast plan dochodów bieżących wynosi 54.323.233,00 zł,  

a wykonanie wynosi 29.507.755,31 zł, co stanowi 54,32%. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

 subwencja ogólna plan w kwocie 21.187.951,00 zł, wykonanie 12.692.302,00 zł,  

co stanowi 59,90% planu dochodów, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej  

na inwestycje drogowe kwota 234.500,00 zł, 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 

 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 7.123.299,00 zł, 

wykonanie 3.923.121,00 zł, co stanowi 55,07% do planu, 

 na zadania bieżące własne-plan 379.500,00 zł, wykonanie 309.231,00 zł, 

co stanowi 81,48% do planu, 

 pozostałe dochody plan 941.850,00 zł, wykonanie 273.428,34 zł, co stanowi 

29,03% do planu (ARiMR, fundusze celowe, inne), 

 dochody własne powiatu  plan 37.821.927,11 zł, a wykonanie 12.700.992,97 zł,  

co stanowi 33,58%  do planu.  

 

W zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów występują odchylenia  

w stosunku do wskaźnika upływu czasu, a niektóre  pozycje są nie wykonane.  

I tak w zakresie dochodów majątkowych przekazanie środków ze źródeł zewnętrznych 

nastąpi po zakończeniu i odbiorze zaplanowanych zadań inwestycyjnych, to jest  

w II półroczu b.r. (dotyczy inwestycji drogowych i w zakresie ochrony zdrowia).  
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Na inwestycje drogowe zaplanowane zostały dotacje pomocowe z gmin powiatu 

kozienickiego w kwocie 3.030.000,00 zł, natomiast rozliczona i przekazana w I półroczu 

została kwota 100.000,00 zł. (z Gminy Gniewoszów), pozostałe środki finansowe 

rozliczone będą po odbiorze robót. Ze środków funduszy europejskich została 

zaplanowana kwota 1.276.844,11 zł. na przebudowę drogi powiatowej Ryczywół – 

Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska – finansowanie nastąpi w formie 

refundacji środków po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zostały 

zaplanowane dochody w wysokości 8.106.600,00 zł a zrealizowane tylko w kwocie 

6.600,00 zł. – dotacja z Gminy Głowaczów na zakup drobnego sprzętu medycznego. 

Pozostała kwota przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych  

do  realizacji w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – kwota 6.480.000,00 zł – dotacja  

ze środków europejskich, a kwota 1.620.000,00 zł – środki pomocowe z Gminy 

Kozienice na sfinansowanie udziału własnego. SPZZOZ w Kozienicach sukcesywnie 

składa wnioski o dofinansowanie a część inwestycji jest w trakcie realizacji. 

Zaplanowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące i w rozdziale 80130 – Szkoły 

zawodowe wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kozienice dla I LO  

w Kozienicach w kwocie 30.000,00 zł i dla ZS Nr 1 w Kozienicach w kwocie  

77.000,00 zł na wydatki bieżące będą rozliczone i przekazane po okresie wakacyjnym. 

 

Pozostałe drobne odchylenia nie mają znacznego wpływu na stopień realizacji dochodów 

w I półroczu b.r. 

 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 68.711.470,82 zł,  

a wykonanie wydatków wynosi 25.876.631,81 zł, co stanowi 37,66%  planu rocznego  

po zmianach.  

Plan wydatków bieżących wyniósł 51.112.383,17 zł, a wykonanie wynosi  

25.480.613,65 zł, co stanowi 49,85%.  

Plan na wydatki majątkowe wyniósł 17.599.087,65 zł, a wykonanie  396.018,16 zł, co 

stanowi 2,25% planu rocznego.  
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Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zakończenie 

i rozliczenie będzie następowało w II półroczu b.r. Szczegółowy wykaz stopnia realizacji 

wydatków związanych z finansowaniem inwestycji obrazuje Załącznik Nr 3. 

Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 6.588.055,65 zł a w I półroczu 2017 roku 

zrealizowano jedno zadanie drogowe na kwotę 284.811,22 zł, co stanowi 4,32%. 

Na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach przeznaczono w formie dotacji 

celowej kwotę 8.400.000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatki nie wystąpiły – 

realizacja części zadań jest toku. 

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w kwocie 80.000,00 zł , a także dla szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 

20.000,00 zł są w trakcie realizacji. 

 

Przyznane przez powiat dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między 

jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych będą przekazywane i rozliczane po przedłożeniu przez gminy 

dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadań – zgodnie z zawartymi 

umowami – dotyczy rozdziałów:  

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 550.000,00 zł, 

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 383.200,00 zł, 

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 817.266,00 zł. 

 

Przyznana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie przez powiat 

bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 7.123.299,00 zł,  

a w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 3.545.280,14 zł, co stanowi 49,77%. 

 

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wynosi 

379.500,00 zł, z tego w I półroczu b.r. wydatkowano na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Kozienicach kwotę 309.231,00 zł, co stanowi 81,48%. 

 

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego po zmianie pozostały w planie 

wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku środki w kwocie 658.130,37 zł na wypłaty 

 z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach (Szpitala Powiatowego).  
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Do dnia dzisiejszego raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami  na bieżąco spłaca 

Szpital. 

 

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zostały utworzone i nie rozwiązane 

rezerwy: ogólna w kwocie 130.000,00 zł, celowa kryzysowa w kwocie 90.000,00 zł, 

celowa oświatowa w kwocie 200.000,00 zł. 

 

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wydatki z opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – w kwocie 2.662.266,00zł 

(bez środków finansowych na zwrot nadwyżki dochodów za 2016 rok), a realizacja  

w I półroczu 2017 roku wynosi 21.685,64 zł, co stanowi 0,81%, w tym: wydatki 

majątkowe plan 2.646.266,00 zł. a wykonanie 17.004,44 zł, wydatki bieżące: plan 

16.000,00 zł, a wykonanie 1.787,20 zł. Zdecydowana większość zadań będzie 

zrealizowana i rozliczona w II półroczu 2017 roku – dotyczy dotacji dla Gmin powiatu 

kozienickiego w planowanej wysokości 1.750.466,00 zł, a także zadań realizowanych  

w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

 

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

za korzystanie ze środowiska na wpłatę nadwyżki przychodów do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok zaplanowano kwotę 

957.734,00 zł, termin wpłaty upływa z dniem 15 sierpnia 2017 roku. 

 

Na 2017 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu 

powiatu na ogólną kwotę 11.538.851,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca 2017 roku 

wynosi 600.516,42 zł, co stanowi 5,20%, w tym: 

 dotacje podmiotowe plan 953.538,00 zł, wykonanie 376.897,00 zł, 

 dotacje celowe plan 10.585.313,00 zł, wykonanie 223.619,42 zł. 

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów (porozumień). 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą łącznie  557.436,85 zł,  

(dotyczą m.in. odpłatności za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno Wychowawczym w Opactwie. Należności z tytułu dochodów związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kar umownych i odsetek za zwłokę, 

w tym zaległości wynoszą 345.053,10 zł (postępowania egzekucyjne w toku). 

 

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 1.827.583,14 zł. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

 

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 

2017 roku załącza się następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 

powiatu za I półrocze 2017 roku. 

 

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 

powiatu za I półrocze 2017 roku. 

 

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków związanych  

z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku. 

 

Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach  

za I półrocze 2017 roku, obejmującą: 

 zestawienie tabelaryczne z wykonania 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  

2017 roku. 


