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Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok. 

 

Dochody budżetowe na 2018 rok prognozuje się w wysokości 57.595.840,95zł,  

w tym dochody bieżące 53.794.840,95 zł, a dochody majątkowe 3.801.000,00zł, 

 t.j. 6,60% dochodów ogółem, co przedstawia Tabela Nr 1. Planowana kwota dochodów  

na 2017 rok wg stanu na 1 stycznia 2017 roku wynosiła 65.530.265,00 zł. 

 

Na prognozowaną kwotę dochodów na 2018 rok składają się: 

1. Subwencja ogólna w wysokości 21.378.694,00 zł (37,12 % dochodów ogółem), 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 7.280.386,00 zł 

(12,64% dochodów ogółem), 

3. Dochody własne w wysokości  28.566.260,95 zł (49,60% dochodów ogółem), 

4. Pozostałe dochody (z funduszy celowych) w wysokości 370.500,00 zł (0,64% dochodów 

ogółem). 

 

Subwencja ogólna ogółem w kwocie 21.378.694,00 zł składa się z trzech części: 

- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.923.770,00 zł, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.462.760,00 zł, 

- część równoważąca subwencji ogólnej – 992.164,00 zł. 

Dotacje celowe obejmują: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej – 6.962.386,00 zł (szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków obrazuje  

Tabela Nr 4 i 5); 

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (w zakresie pomocy 

społecznej) – 318.000,00 zł. 

 

Dochody własne powiatu obejmują głównie: 

-  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 10,25%) w kwocie 

12.974.977,00 zł, 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie  

1.000.000,00 zł; 
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-  wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (śr. fin. b.FOŚ) w kwocie  

1.800.000,00 zł; 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży majątku) w kwocie 581.000,00 zł; 

- wpływy z usług (m.in. odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczniów za wyżywienie  

w internatach) w kwocie 4.052.168,00 zł; 

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 313.666,00 zł; 

- wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 1.100.000,00zł; 

- wpływy z opłat za prawa jazdy 200.000,00 zł; 

- wpływy z opłat geodezyjnych w kwocie 485.000,00 zł; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie 

porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 

4.541.811,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 3.220.000,00 zł; 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy 

europejskich w kwocie 133.062,95 zł dla PCPR w ramach programu pn. „Bliżej 

samodzielności”  

 

W skład pozostałych dochodów wchodzą: 

- środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych  

z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 110.500,00 zł; 

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek  

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie  

250.000,00 zł; 

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tyt. likwidowanych pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w kwocie 10.000,00 zł. 

 

Wydatki budżetowe na 2018 rok planuje się w wysokości 57.986.086,96 zł, w tym 

wydatki bieżące 51.123.540,03 zł, a wydatki majątkowe 6.862.546,93 zł, t.j. 11,83% 

wydatków ogółem, co obrazuje Tabela Nr 2. Planowana kwota wydatków na 2017 rok 

 wg stanu na 1 stycznia 2017 roku wynosiła 65.530.265,00 zł. 
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W ramach wydatków majątkowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych 

zaplanowano kwotę 3.652.463,93 zł. 

 

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 

1.800.000,00 zł, w tym planuje się przeznaczyć dotację na pomoc finansową  

dla gmin z terenu powiatu kozienickiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

w kwocie 1.703.000,00 zł, dla Starostwa Powiatowego kwotę 60.000,00 zł, dla jednostek 

powiatowych: Zarząd Dróg w Kozienicach kwotę 12.000,00 zł, dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 10.000,00 zł, edukacja ekologiczna dla jednostek 

oświatowych i Starostwa Powiatowego kwotę 15.000,00 zł. 

 

Ogółem na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 

zaplanowano kwotę 282.000,00 zł (Starostwo Powiatowe, Wydz. Geodezji, PCPR, DPS) 

 

W ramach rozwoju przedsiębiorczości powiat kozienicki jest uczestnikiem projektu 

realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach dofinansowania ze środków 

finansowych UE projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza  

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

projekt finansowany ze środków finansowych. UE "ASI"”. Przedsięwzięcie realizowane 

będzie w latach 2016-2019, na 2018 rok udział własny powiatu zaplanowany został  

w wysokości 195.083,00 zł. 

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2018 rok obrazuje Tabela Nr 6. 

 

Ogółem na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy europejskich 

zaplanowano wydatki w kwocie 904.735,17 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwota 

689.652,17 zł, na zadania bieżące kwota 215.083,00 zł. 
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Na 2018 rok planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu w kwocie 3.255.474,00 zł,  

w tym:  

1. Dotacje podmiotowe w kwocie 941.820,00 zł z tego podmiotom należącym  

do sektora finansów publicznych 267.304,00 zł i podmiotom nie należącym  

do sektora finansów publicznych 674.516,00 zł (szkoły niepubliczne zgodnie  

z zasadami przyjętymi w formie uchwały przez organ stanowiący). 

2. Dotacje celowe w kwocie 3.359.865,00 zł, z tego podmiotom należącym do sektora 

finansów publicznych kwota 3.284.139,00 zł i podmiotom nie należącym do sektora 

finansów publicznych kwota 75.726,00 zł, dla stowarzyszeń – w ramach ustawy 

o pożytku publicznym kwota 75.726,00 zł, w tym na nieodpłatną pomoc prawną 

kwota 60.726,00 zł. 

Szczegółowy wykaz ww. dotacji obrazuje Załącznik Nr 1. 

 

Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości 1.620.254,52zł,  

w tym na odsetki i prowizje kwotę 300.000,00 zł, a na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu 

dla Szpitala Powiatowego kwotę 1.320.254,52 zł 

 

W budżecie powiatu na 2018 rok utworzono rezerwy: 

- ogólna w kwocie 130.000,00 zł, 

- celowe w kwocie 290.000,00 zł,  

w tym: 

- celowa oświatowa w kwocie 200.000,00 zł, 

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł. 

 

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosi 9.000.000,00 zł.  

W 2018 r. planowany jest wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł, rozchód z tego tytułu 

będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wolne środki pozostaną między 

innymi z tytułu niezrealizowanych zadań inwestycyjnych przesuniętych na lata następne, 

wyliczone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiły kwotę 6.059.794,85 zł, 

rozdysponowane w 2017 roku na wydatki i wykup obligacji stanowią kwotę  

5.243.220,30 zł.  
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 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 8.300.000,00 zł. Wskaźnik 

zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosi 14,41%. 

 

 

 


