
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 2018 

roku 

Budżet powiatu kozienickiego za I półrocze 2018 roku kształtuje się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 60.190.020,54  zł,  

a wykonanie dochodów wynosi 32.856.725,87 zł, co stanowi 54,59% planu rocznego  

po zmianach.  

Plan dochodów majątkowych na 2018 rok po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku 

wynosi 7.827.788,62 zł, a wykonanie wynosi 4.190.143,39 zł, co stanowi 53,53% planu 

rocznego po zmianach, natomiast plan dochodów bieżących wynosi 52.362.231,92 zł,  

a wykonanie wynosi 28.666.582,48 zł, co stanowi 54,75%. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

 subwencja ogólna plan w kwocie 19.642.292,00 zł, wykonanie 11.573.530,00 zł,  

co stanowi 58,92% planu dochodów,  

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 

 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 7.173.232,00 zł, 

wykonanie 3.735.259,00 zł, co stanowi 52,07% do planu, na zadania 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan 15.473,00 zł, 

wykonanie 15.473,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania, 

 na zadania bieżące własne-plan 341.000,00 zł, wykonanie 288.557,00 zł, co 

stanowi 84,62% do planu, 

 pozostałe dochody plan 410.800,00 zł, wykonanie 201.461,85 zł, co stanowi 

49,04% do planu (ARiMR, fundusze celowe, inne), 

 dochody własne powiatu  plan 32.607.223,54 zł, a wykonanie 17.042.445,02 zł,  

co stanowi 52,27%  do planu.  
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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).  

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

na inwestycje drogowe zaplanowane zostały dotacje pomocowe z gmin powiatu 

kozienickiego i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.566.132,34 zł, natomiast 

przekazana w I półroczu została kwota 2.096.700,00 zł. (z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego), pozostałe środki finansowe rozliczone będą i przekazane 

po odbiorze robót.  

Ze środków funduszy europejskich została zaplanowana refundacja poniesionych  

w 2017 roku wydatków w kwocie 948.793,48 zł dotycząca przebudowy drogi powiatowej 

Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska, po zakończeniu inwestycji 

w 2017 roku złożony został w nowym 2018 roku wniosek o płatność, który został 

zrealizowany  

w miesiącu lutym 2018 roku.  

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka  

gruntami i nieruchomościami zaplanowana została sprzedaż nieruchomości gruntowej 

przy Alei Solidarności w Kozienicach o szacunkowej wartości 500.000,00 zł, przetarg  

na ww. nieruchomość przewidziany jest w III kwartale 2018 roku, zaplanowana została 

również sprzedaż nieruchomości budowlanej w miejscowości Aleksandrówka  

o szacunkowej wartości 81.000,00 zł-po dwukrotnym ogłoszeniu w I półroczu 2018 roku 

przetargu nieruchomość nie została sprzedana (brak ofert zakupu). 

 

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, 

zostały zrefundowane środki finansowe dotyczące rozliczonego w 2017 roku zadania  

inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach”.  Kwota ww. refundacji wyniosła 1.110.996,91 zł i wpłynęła 

na rachunek bankowy Starostwa w miesiącu maju 2018 roku. Do planu dochodów budżetu 
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powiatu kozienickiego wprowadzona została kwota w wysokości 716.389,80 zł. (wynikało 

to z aktualnych potrzeb wydatków budżetowych).  

 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  

w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa w §0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) na zaplanowaną kwotę 

1.000.000,00 zł powiat kozienicki za I półrocze 2018 roku posiada na rachunku bankowym 

nadpłatę przekazanego przez Urzędy Skarbowe ww. podatku w kwocie 70.421,58 zł 

(kwota ta wynika z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy 

Skarbowe na rzecz jst. w okresie od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku 

zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów). Największą nadpłatę dokonał  

Pierwszy  Wielkopolski Urząd Skarbowy i dotyczy ona Grupy Kapitałowej ENEA. Grupa 

Kapitałowa ENEA zakończyła i odebrała w 2017 roku inwestycję w postaci nowego Bloku 

Energetycznego w Elektrowni Kozienice. Złożyła deklaracje roczną (CIT-8)  

do Urzędu Skarbowego w Poznaniu z której wynika nadpłata podatku dochodowego  

od osób prawnych.  Urząd Skarbowy w Poznaniu nadpłacony podatek zwrócił Grupie 

Kapitałowej ENEA. Ww. Urząd Skarbowy w Poznaniu do końca 2018 roku ma zwrócić 

się do powiatu kozienickiego o zwrot nadpłaty udziału 1,40% w tym podatku przekazanego 

przez ten Urząd w 2018 roku. 

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika,  

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowane wpływy z tytułu pomocy 

finansowej z Gminy Kozienice dla I LO w Kozienicach w kwocie 45.000,00 zł  

i dla ZS Nr 1 w Kozienicach w kwocie 100.000,00 zł na wydatki bieżące będą rozliczone 

i przekazane po okresie wakacyjnym, w ZS Nr 1 w Kozienicach została rozliczona 

częściowo dotacja z Gminy Kozienice w kwocie 47.000,00 zł dotycząca wydatków 

związanych z utrzymaniem boiska szkolonego przy ZS Nr 1 w Kozienicach. Dotacja 

również z Gminy Kozienice w kwocie  7.671,00 zł dotycząca wydatków związanych  

z uroczystościami 100-lecia szkoły dla I LO w Kozienicach. 
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W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zostały 

zaplanowane dochody w wysokości 1.012.000,00 zł realizacja ww. dochodów nastąpi 

 w II półroczu 2018 roku po złożeniu przez SPZZOZ w Kozienicach wymaganych 

rozliczeń finansowych. 

 

Pozostałe drobne odchylenia w planie dochodów nie mają większego wpływu na stopień 

ich realizacji w I półroczu b.r. 

 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 63.163.756,65 zł,  

a wykonanie wydatków wynosi 28.894.155,81 zł, co stanowi 45,74%  planu rocznego  

po zmianach.  

Plan wydatków bieżących wyniósł 52.591.658,58 zł, a wykonanie wynosi  

27.315.520,96 zł, co stanowi 51,94%.  

Plan na wydatki majątkowe wyniósł 10.572.098,07 zł, a wykonanie  1.578.634,85 zł,  

co stanowi 14,93% planu rocznego.  

 

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 7.257.476,07 zł a w I półroczu 2018 roku 

zrealizowano i zakończono jedno zadanie drogowe na kwotę 1.235.335,85 zł, co stanowi 

17,02% planu. 

 

Na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach przeznaczono w formie dotacji 

celowej kwotę 1.000.000,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatki nie wystąpiły – realizacja 

nastąpi w II półroczu 2018 roku. 

 

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w kwocie 10.000,00 zł, dla KPPSP w Kozienicach w kwocie  

15.473,00 zł, w SOSW w Opactwie w kwocie 12.000,00 zł, a także w Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej w kwocie 10.000,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym  

w Kozienicach w kwocie 242.000,00 zł. Trwają procedury zapytania o cenę i procedury 

przetargowe, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku. 
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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 621.000,00 zł, 

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 400.000,00 zł, 

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 732.000,00 zł. 

 

Przyznana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie przez powiat 

bieżących i inwestycyjnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 

łącznie 7.188.705,00 zł, w tym kwota 15.473,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego  

pn. Zakup sprzętu łączności realizowanego w KPPSP w Kozienicach-realizacja  

w II półroczu 2018 roku natomiast w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 3.432.819,03 zł  

są to wydatki bieżące, które stanowią 47,75% planu. 

 

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

341.000,00 zł, z tego w I półroczu b.r. wydatkowano na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Kozienicach kwotę 288.557,00 zł, co stanowi 84,62% planu. 

 

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

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego po zmianach w planie wydatków na dzień 

30 czerwca 2018 roku pozostały środki w kwocie 1.218.634,97 zł na wypłaty 

z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach (Szpitala Powiatowego).  

Do dnia dzisiejszego raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami  na bieżąco spłaca Szpital 

Powiatowy. 
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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 2018 rok zaplanowano wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – w kwocie 1.800.000,00zł,  

realizacja w I półroczu 2018 roku wynosi 88.300,00 zł, co stanowi 4,91%, w tym: wydatki 

majątkowe plan 1.725.000,00 zł. a wykonanie 85.000,00 zł, wydatki bieżące: plan 

75.000,00 zł, a wykonanie 3.300,00 zł. Zaplanowana większość zadań będzie zrealizowana 

i rozliczona w II półroczu 2018 roku – dotyczy głównie dotacji dla Gmin powiatu 

kozienickiego w planowanej wysokości 1.753.000,00 zł, a także zadań realizowanych  

w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

 

Na 2018 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych i podmiotowych z budżetu powiatu 

na ogólną kwotę 4.379.840,00 zł, realizacja na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 

896.018,25 zł, co stanowi 20,46%, w tym: 

 dotacje podmiotowe plan 895.609,00 zł, wykonanie 364.280,00 zł, co stanowi 

40,67% planu, 

 dotacje celowe plan 3.484.231,00 zł, wykonanie 531.738,25 zł, co stanowi 15,26% 

planu. 

Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów (porozumień). 

 

Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą łącznie  614.309,67 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 443.241,18 zł (postępowania egzekucyjne w toku). 

 

Zobowiązania budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 1.547.818,26 zł. 

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

2018 roku załącza się następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu powiatu 

za I półrocze 2018 roku. 

 

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu powiatu 

za I półrocze 2018 roku. 

 

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków związanych  

z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku. 

 

 

Zarząd Powiatu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach  

za I półrocze 2018 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  

2018 roku. 


