
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2018 roku. 

 

Planowane dochody ogółem na 2018 rok po zmianach wynoszą 60.190.020,54 zł,  

a wykonanie 32.856.725,87 zł, co stanowi 54,59% do planu, w tym plan dochodów 

bieżących wynosi 52.362.231,92 zł, a wykonanie 28.666.582,48 zł,  co stanowi 

54,75%.  

Plan dochodów majątkowych wynosi 7.827.788,62 zł, a wykonanie 4.190.143,39 zł,  

co stanowi 53,53%. 

 

Planowane wydatki ogółem na 2018 rok po zmianach stanowią kwotę  

63.163.756,65 zł, a wykonanie 28.894.155,81 zł, to jest 45,74 % do planu, w tym plan 

wydatków bieżących po zmianach wynosi 52.591.658,58 zł, a wykonanie 

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

 

Plan wydatków majątkowych wynosi 10.572.098,07 zł, a wykonanie 1.578.634,85 zł,  

co stanowi 14,93% do planu. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych   

na 2018 rok jest w trakcie realizacji, a zakończenie i rozliczenie nastąpi  

w II półroczu b.r. 

 

W budżecie powiatu na zabezpieczenie spłat poręczonego kredytu dla SPZZOZ 

 w Kozienicach po zmianach zaplanowana jest kwota 1.218.634,97 zł.  Poręczony 

kredyt jest na bieżąco spłacany przez SPZZOZ w Kozienicach, w I półroczu 2018 roku 

nie wystąpiło obciążenie budżetu powiatu z tytułu poręczenia kredytu. 

 

Na obsługę długu – odsetki z tytułu emisji obligacji samorządowych zaplanowano 

kwotę 300.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 138.409,00 zł,  

co stanowi 46,14% planu. 
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Łączna kwota długu powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień  

30 czerwca 2018 roku wynosi 9.000.000,00 zł, co stanowi 14,95% do planowanych 

dochodów ogółem. Spłata – wykup obligacji samorządowych zaplanowana jest  

w latach 2018-2032, harmonogram spłat w poszczególnych latach zaplanowany jest  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zawartymi umowami bankowymi. 

W 2018 roku podpisane zostały Porozumienia zmieniające warunki spłat obligacji 

wyemitowanych w 2012 i 2013 roku przez Bank PEKAO SA O\Radom. Zgodnie  

z ww. Porozumieniami wydłużony został okres wykupu obligacji z lat 2018-2028  

na lata 2018-2032, jak również wykup obligacji przypadający na rok 2018 został 

przesunięty na lata następne.  

 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w budżecie powiatu kozienickiego powstała 

nadwyżka budżetowa w kwocie 3.962.570,06 zł (różnica pomiędzy wykonanymi 

dochodami a wykonanymi wydatkami). 

 

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektów i programów z udziałem środków  

z funduszu Unii Europejskiej łącznie w 2018 roku zaplanowano kwotę 495.933,25 zł,  

wykonanie stanowi kwotę 438.749,19 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę  

plan 450.863,15 zł, wykonanie 397.319,19 zł,  środki krajowe i środki własne powiatu 

plan 45.070,10 zł wykonanie 41.430,00 zł. Na wydatki majątkowe związane  

z realizacją projektów unijnych w 2018 roku zaplanowano kwotę 272.149,00 zł, 

wykonanie wynosi 258.299,00 zł. 

  

Plan przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach ogółem  

wynosi 6.074.758,32 zł, a wykonanie 1.932.384,04 zł, co stanowi 31,81%,  

w tym plan – limit na wydatki bieżące stanowi kwotę 495.933,25 zł, a realizacja 

przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących wynosi 438.749,19zł. 

Plan-limit na wydatki majątkowe w 2018 roku stanowi kwotę 5.578.825,07zł,  

a wykonanie w ramach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wynosi  

1.493.634,85 zł. 

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w roku budżetowym jest zgodna z przyjętym 

harmonogramem. 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowane zostały wskaźniki ustawowe 

wynikające z planowanych jak i realizowanych wielkości budżetu powiatu 

kozienickiego. 

 

Do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2018 roku załącza się: 

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania WPF za I półrocze 2018roku. 

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania Przedsięwzięć za I półrocze 

2018 roku. 

 


