
Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kozienickiego na 2019 rok  

 

I. DOCHODY  

Plan dochodów: 57.712.079,84 zł.  

w tym:  

dochody bieżące: 55.786.516,25 zł,  

dochody majątkowe: 1.925.563,59 zł.  

 

Dochody budżetowe na 2019 rok założono w oparciu o:  

 Informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok planowanych 

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawarte w piśmie Ministra 

Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 roku,  

 przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku.  

 wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie założeń i wskaźników przyjętych 

do opracowania projektu budżetu Państwa na 2019 rok, 

 planowane dochody w jednostkach organizacyjnych Powiatu oszacowane przez 

Kierowników tych jednostek,  

 informację o planowanych kwotach dotacji celowych na 2019 rok zawarte w pismach 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 

z dnia 23.10.2018 roku. 

 

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części:  

1. Wyrównawczej, która uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu 

terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym, społecznym  

i wyrównuje różnice w potencjale dochodowym i składa się z:  

 kwoty podstawowej, otrzymywanej przez powiaty, w których wskaźnik 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż 

wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów - wskaźnik dla 

Powiatu Kozienickiego wynosi 217,33 na jednego mieszkańca powiatu,  

a dla wszystkich powiatów w Polsce wynosi 253,91 na jednego mieszkańca. 

 kwota podstawowej części wyrównawczej subwencji na 2019 rok wynosi 

1.998.332,00 zł.  

 kwoty uzupełniającej – otrzymywanej przez Powiaty, w których wskaźnik 

bezrobocia przewyższa wskaźnik bezrobocia w kraju wg stanu na 31.12.2017r. 

Stopa bezrobocia w Powiecie Kozienickim wynosiła 11,2 %, a w kraju 6,6%. 

Kwota uzupełniającej części wyrównawczej subwencji na 2019 rok wynosi 

2.640.090,00 zł.  

Ogółem kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 

4.638.422,00 zł.  

 

2. Równoważącej, której podział dokonywany jest z łącznej kwoty wpłat Powiatów 

do budżetu Państwa (kwota uzależniona od różnych czynników m.in. wzrostu 

wydatków na rodziny zastępcze – kwota subwencji 181.074,00 zł, średniej długości 

dróg powiatowych na mieszkańca w porównaniu ze średnią krajową) – kwota 

subwencji 909.707,00 zł.  
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Ogółem kwota części równoważącej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 

1.090.781,00 zł.  

 

3. Oświatowej, ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych  

o liczbie uczniów i nauczycieli. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej  

na 2019 rok wynosi 17.234.567,00 zł.  

 

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania planu dochodów budżetowych  

oraz zaplanowane kwoty na 2019 rok  

Dochody bieżące zaplanowano z niżej wymienionych źródeł: 

1. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  

od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Rozwoju  

i Finansów (pismo nr ST8.4750.8.2018 z dnia 23.10.2018 roku), kwota planu: 

14.763.326,00 zł. 
2. Nie planuje się wpłaty do budżetu państwa w 2019 roku, ponieważ wskaźnik 

dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w Powiecie 217,33 jest mniejszy  

od wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów 253,91.  

3. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  

od osób prawnych ma charakter szacunkowy (na podstawie wykonania  

za III kwartał 2018 roku i przewidywanych wpływów w 2019 roku), kwota 

planu: 600.000,00 zł.  

4. Wielkość kwot dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz zadania własne na 2019 rok ma charakter wstępny 

i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu  

Państwa, kwota planu: na zadania zlecone 6.881.619,00 zł, na zadania własne 

331.000,00 zł. 

5. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie 

gruntów rolnych otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zaplanowaliśmy na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 

ustalających wysokość ekwiwalentów z uwzględnieniem ich ustawowego 

wzrostu, kwota planu: 114.000,00 zł. 

6. Dochody z tytułu najmu (w różnych rozdziałach) zaplanowano na podstawie 

zawartych umów najmu lokali i mieszkań zgodnie z uchwałą Rady i Zarządu 

Powiatu obowiązujących w 2018 roku, kwota planu 321.456,00 zł.  

7. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ustalono 

na podstawie ilości mieszkańców, kwota planu: 4.581.732,00 zł.  

8. Wpływy środków z Funduszu Pracy ustalono, jako kwotę stanowiącą  

5% przyznanego limitu środków na realizacje programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  

w 2019 roku, wstępna kwota planu: 270.000,00 zł.  

9. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, 

koncesje i licencje oszacowano na podstawie planowanych wpływów  

w 2018 roku z niewielką tendencją wzrostu, kwota planu: 1.464.000,00 zł.  

10.  Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie 

wpływów za III kwartały 2018 roku z niewielką tendencją wzrostu, kwota planu: 

250.000,00 zł.  
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11. Dochody w rozdziale 85508 będą pochodziły od Gmin i Powiatów z tytułu 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo 

wychowawczej, którego miejscem zamieszkania jest teren właściwej Gminy, 

zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota planu: 

201.000,00 zł.  
12. Dochody w rozdziale 85510 będą pochodziły od Gmin i Powiatów z tytułu 

umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, zgodnie z ustawą 

o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota planu: 948.950,00 zł.  

13. Dochody na obsługę zadań Powiatu, finansowanych przez PFRON ustalono jako 

kwotę równą 2,5 % wartości zadań planowanych na 2019 rok, kwota planu: 

28.000,00 zł.  
14. Wpływy z usług geodezyjnych ustalono na podstawie wpływów za III kwartały 

2018 roku z niewielką tendencją wzrostu, kwota planu: 530.000,00 zł.  

15. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  

jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja z Gminy Kozienice  

w kwocie 49.433,25 zł, z Gminy Sieciechów w kwocie 1.977,33 zł  

z przeznaczeniem na działalność WTZ w msc. Przewóz  kwota planu  

51.410,58 zł. 
16. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  

za korzystanie ze środowiska /były Fundusz Ochrony Środowiska/ ustalono   

na podstawie wstępnych informacji uzyskanych przez Wydział Ochrony 

Środowiska tut. Starostwa od „Enea Wytwarzanie”-Elektrowni Kozienice  

o ilości odprowadzonych zanieczyszczeń i kar kwota planu 500.000,00 zł. 

17. Pozostałe dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki  

od środków na rachunkach bankowych, udział w dochodach Skarbu Państwa, 

wpływy z usług, itp.), ustalono na podstawie planowanego wykonania  

w 2018 roku z niewielką tendencją wzrostową, kwota planu 986.252,67 zł.  

 

Dochody majątkowe zaplanowano z niżej wymienionych źródeł:  

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  

jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, dł. 6120mb” 

kwota planu 1.730.563,59 zł. 

2. Dochody własne ze sprzedaży nieruchomości, kwota planu 180.000,00 zł 

(rozdział 70005 §0770) dotyczy sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej  

stanowiącej własność powiatu kozienickiego znajdującej się w Kozienicach  

przy ul. Kochanowskiego 28. 

3. Dochody własne ze sprzedaży samochodu marki VW Transporter w SOSW  

w Opactwie, kwota planu 15.000,00 zł (rozdział 85403 §0870). 
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II. WYDATKI  

Plan wydatków: 57.412.079,84 zł,  

w tym:  

wydatki bieżące: 52.630.404,36 zł,  

wydatki majątkowe: 4.781.675,48 zł.  

 

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania planu wydatków budżetowych  

na 2018 rok:  

1. Wstępne materiały planistyczne opracowane przez jednostki podległe.  

2. Przewidywane wykonanie za 2018 rok. 

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano  

na podstawie zatrudnienia na dzień 30.09.2018 roku, planowanego dodatkowego 

zatrudnienia w 2019 roku oraz inne wydatki związane wynagrodzeniami,  

tj. nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp. 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w oparciu  

o obowiązujące stopy procentowe w 2018 roku. 

5. Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa  

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami zaplanowano w wielkości 100 % przyznanej dotacji.  

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zaplanowane wydatki 

majątkowe związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, zaplanowano je w kwocie 50.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej na pomoc 

finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  

i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Gminy Gniewoszów. Środki na wydatki 

to wpływy z opłat i kar środowiskowych /były Fundusz Ochrony Środowiska/. 

  

Dział 020 Leśnictwo  

Rozdział 02001 Gospodarka leśna zaplanowano kwotę 318.000,00 zł, na wypłatę 

ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 

kwota 114.000,00 zł-środki na wydatki będą pochodziły z Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz na wykonanie uproszczonych planów zagospodarowania 

lasów zaplanowano kwotę 204.000,00 zł-w tym kwota 64.000,00 zł środki finansowe 

pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz Ochrony Środowiska/ 

oraz kwota 140.000,00 zł to środki własne powiatu kozienickiego. 

 

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano kwotę 3.000,00 zł  

na wydatki bieżące pracownika wykonującego czynności związane z nadzorem nad 

gospodarką leśną. Środki własne powiatu kozienickiego. 

 

Dział 600 Transport i łączność   

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 

5.853.290,35 zł na zadania bieżące i majątkowe, z tego na wydatki bieżące związane  

z funkcjonowaniem jednostki Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Kozienicach 

kwotę 2.251.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.288.000,00zł. Na wydatki 
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majątkowe związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano 

kwotę 3.602.190,35 zł. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 

zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.602.190,35 zł zgodnie z Tabelą 

Nr 6. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki  

na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat związanych  

z nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników 

wykonujących czynności związane z obsługą tych zadań łączna kwota 100.000,00 zł. 

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej.  

 

Dział 710 Działalność usługowa  

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano wydatki  

na: wykonanie modernizacji mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów  

oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujące czynności związane  

z obsługą tych zadań łączna kwota 622.514,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 

102.260,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa  

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.000,00 zł  

i ze środków własnych powiatu kozienickiego w kwocie 455.514,87 zł.  

 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 309.00,00 zł, w tym wynagrodzenia  

i pochodne kwota 292.700,00 zł  środki na bieżące utrzymanie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej  

z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.  

 

Rozdział 71095 Pozostała działalność. Zaplanowano dotację celową w ramach 

wydatków majątkowych w kwocie 74.485,13 zł dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski w Warszawie – jednostka należąca do sektora 

finansów publicznych) na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 

Dział 750 Administracja publiczna  

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Środki finansowe w kwocie 34.997,00 zł 

zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących czynności 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na wydatki 

pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej.  

 

Rozdział 75019 Rady powiatów. Zaplanowane wydatki w kwocie 386.000,00 zł 

związane są z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu, wypłatą diet dla Radnych.  

Są tu środki własne powiatu kozienickiego.  
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Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane łączne  wydatki bieżące  

i majątkowe to kwota 11.495.422,97 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę 

nagród jubileuszowych dla 18 pracowników. Główne kategorie wydatków to 

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 

9.003.140,73 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na: zakup materiałów (druki 

komunikacyjne, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości), 

zakup energii (gaz, energia, woda), zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, 

obsługa prawna, tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne), odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, diety Zarządu, usługi remontowe, opłaty ubezpieczenia 

mienia, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, wydatki bhp, opłaty 

sądowe, badania lekarskie pracowników, rozliczenia podatku VAT, itp.). Na wydatki 

majątkowe związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano 

kwotę 325.000,00 zł. Źródło wydatków to środki własne powiatu kozienickiego. 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zaplanowane wydatki 

majątkowe związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową 

udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych dla Gminy Kozienice. Środki finansowe na dotację w tym rozdziale 

pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz Ochrony Środowiska/. 

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa. Zaplanowane wydatki wykorzystane będą  

na obsługę przeprowadzenia poboru do służby wojskowej oraz wypłatę wynagrodzenia 

dla komisji poborowej. Kwota 29.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 

15.500,00 zł. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa  

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki  

na wydatki związane z promocją Powiatu – kwota 159.000,00 zł ze środków własnych 

powiatu kozienickiego. 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł  

na wydatki związane ze składką na Związek Powiatów Polskich kwota 10.000,00 zł  

oraz wydatki bieżące związane z materiałami reprezentacyjnymi powiatu /kwiaty, 

znicze z logo powiatu i inne/ w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki związanie ze składką 

członkowska w LGD w Kozienicach w kwocie 9.000,00 zł. Źródło wydatków to środki 

własne powiatu kozienickiego. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki zostały 

zaplanowane w wysokości dotacji z budżetu Państwa w kwocie 4.175.222,00 zł  

na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, 

w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 3.774.649,00 zł. Środki na wydatki pochodzą  

z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej.  
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Dział 755 Wymiar sprawiedliwości  

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 

132.000,00 zł na realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej 

informacji prawnej. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.  

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego  

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na spłatę 

odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych. Środki własne powiatu 

kozienickiego.  

 

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale zostały 

zaplanowane w kwocie 1.320.254,52 zł. Wydatki w tym rozdziale związane  

są z poręczeniem przez Powiat Kozienicki kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ  

w Kozienicach. Środki własne powiatu kozienickiego 

 

Dział 758 Różne rozliczenia  

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 

640.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł, rezerwa celowa 

oświatowa w kwocie 400.000,00 zł oraz rezerwa celową na zarządzanie kryzysowe  

w wysokości 90.000,00 zł. Środki własne powiatu kozienickiego.  

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne (SOSW w Opactwie). Zaplanowane 

wydatki w ogólnej kwocie 762.980,00 zł. Są to wydatki z tytułu wynagrodzeń 

osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, 

dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 684.170,00 zł i innych 

wydatków bieżących rzeczowych. 

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne (SOSW w Opactwie). Zaplanowane wydatki  

w ogólnej kwocie 370.150,00 zł.  Są to wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych  

i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, 

funduszu nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 334.460,00 zł i innych wydatków 

bieżących rzeczowych.  

 

Rozdział 80115 Technika. Zaplanowane wydatki w kwocie 4.033.164,00 zł dotyczą 

wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin 

ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych (kwota 

wynagrodzeń i pochodnych 3.625,051,00 zł) oraz innych rzeczowych wydatków 

bieżących w ZS Nr 1 w Kozienicach. 

 

Rozdział 80116 Szkoły policealne. Zaplanowane wydatki w kwocie 142.581,00 zł 

dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 

Wydatek dotyczy Niepublicznej Szkoły ZDZ w Kozienicach. 
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Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki w kwocie 

1.978.559,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia 

awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród 

jubileuszowych (kwota wynagrodzeń i pochodnych 1.305.190,00 zł) oraz innych 

rzeczowych wydatków bieżących Branżowej Szkoły w ZS Nr 1 w Kozienicach, w tym 

kwota 345.017,00 zł dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty. Wydatek dotyczy Niepublicznej Szkoły ZDZ w Kozienicach. 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Zaplanowane łączne wydatki w kwocie  

4.761.374,00 zł dotyczą jednostek: 

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, plan wydatków to kwota 

1.961.080,00 zł wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 

nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, 

funduszu nagród, nagród jubileuszowych (kwota wynagrodzeń i pochodnych 

1.658.000,00 zł) oraz innych rzeczowych wydatków bieżących kwota 

303.080,00 zł. 

2. ZS Nr 1 w Kozienicach, plan wydatków to kwota 2.521.095,00 zł wynagrodzenia 

osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu, godzin 

ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych 

(kwota wynagrodzeń i pochodnych 2.330.975,00 zł) oraz innych rzeczowych 

wydatków bieżących kwota 190.120,00 zł. 

3. Dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 

kwota 279.199,00 zł. Wydatek dotyczy Niepublicznej Szkoły ZDZ  

w Kozienicach – kwota 113.794,00 zł i Niepublicznej Szkoły Eureka – kwota 

165.405,00 zł. 

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne (SOSW w Opactwie). Zaplanowane 

wydatki w kwocie 733.060,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych 

nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu 

nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 667.500,00 zł i innych wydatków bieżących 

rzeczowych.  

 

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne. W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 

15.000,00 zł związane z przeprowadzeniem w Starostwie Powiatowym w Kozienicach  

egzaminów na awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych Powiatu Kozienickiego 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków ogółem 

stanowi kwotę 150.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego w Opactwie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kozienicach i w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach zgodnie z art. 70a ustawy Karta 

nauczyciela kwota 132.132,00 zł oraz dotację w kwocie 17.868,00 zł dla powiatu 

radomskiego.  
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Rozdział 80195 Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej 

kwocie 154.487,00 zł związane z realizacją w roku 2019 projektu pn. „Erasmus plus” 

realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach w kwocie 56.860,00 zł, wydatki  

w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli uczestniczącymi  

w projekcie w łącznej kwocie 5.549,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z obsługą 

tych projektów min. podróże służbowe zagraniczne, wydatki bieżące rzeczowe  

oraz w ww. rozdziale zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

dla nauczycieli w łącznej kwocie 97.627,00 zł.  

 

Źródłem środków na wydatki w dziale 801 jest część oświatowa subwencji ogólnej 

oraz środki własne Powiatu.  

 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Zaplanowane wydatki związane są z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano je w ramach 

wydatków majątkowych w kwocie 250.000,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji  

z Powiatu kozienickiego dla SPZZOZ w Kozienicach na wydatki inwestycyjne źródło 

tej dotacji to wpływy z opłat i kar środowiskowych /były Fundusz Ochrony 

Środowiska/. 

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie  

1.675.800,00 zł. W planie ujęto składki za: bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w kwocie 1.661.300,00 zł,  

za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach w kwocie 

14.500,00 zł. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu 

Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.  

 

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Zaplanowano dotację celową z budżetu  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

/pożytek publiczny/ kwota zaplanowanego zadania w tym rozdziale to 5.000,00 zł. 

Środki własne powiatu kozienickiego. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 

4.932.732,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 331.000,00 zł. 

Środki pochodzące z odpłatności Gmin w kwocie 3.511.932,00 zł za pensjonariuszy 

skierowanych z terenu tych Gmin i z odpłatności pozostałych  pensjonariuszy 

przebywających w DPS w Kozienicach kwota 1.069.800,00 zł. Wynagrodzenia  

i pochodne stanowią kwotę 3.895.566,00 zł. 

 

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie. 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na bieżące funkcjonowanie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ze środków własnych powiatu 
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kozienickiego zaplanowano wydatki w kwocie 641.700,00 zł, w tym na wynagrodzenia 

i pochodne kwota 521.500,00 zł.  

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  

i ośrodki interwencji kryzysowej. Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł  

z przeznaczeniem na wypadek umieszczenia w ośrodku osoby z rodziny, w której doszło 

do przemocy. 

  

Rozdział 85295 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

/pożytek publiczny/ kwota zaplanowanego zadania w tym rozdziale 5.000,00 zł. Środki 

własne powiatu kozienickiego. 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

Zaplanowano dotację celową w kwocie 11.865,00 zł na zadania bieżące realizowane  

na podstawie porozumień między jst. oraz zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 

79.093,00 zł na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Przewóz, w tym 

dotacja z Gminy Kozienice w kwocie 49.433,25 zł, z Gminy Sieciechów w kwocie 

1.977,33 zł i środki własne powiatu  kozienickiego w kwocie 27.682,42 zł. 

 

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale tym 

zaplanowano dotację celową w kwocie 109.600,00 zł na realizację zadań z zakresu 

orzekania o stopniu niepełnosprawności (Powiat Radomski – jednostka należąca  

do sektora finansów publicznych). Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej  

z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 

95.600,00. zł oraz środki własne (art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w kwocie 14.000,00 zł.  

 

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki związane z funkcjonowaniem 

Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 3.151.815,00 zł. Są to wydatki 

osobowe oraz rzeczowe (m. in. wynagrodzenia i pochodne kwota 2.781.815,00 zł, 

usługi: zdrowotne, telefoniczne, pocztowe, remontowe, materiały biurowe, odpis  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, energia, itp.) 

w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 75.000,00 zł. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW w Opactwie). 

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.682.062,00 dotyczą wynagrodzeń osobowych  

i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, 

funduszu nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 1.244.512,00 zł i innych wydatków 

bieżących rzeczowych. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 3.000,00 zł  

na wydatki związane z edukacją ekologiczną ze środków pochodzących z opłat i kar  

za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz Ochrony Środowiska/ oraz wydatki 

inwestycyjne w kwocie 95.000,00 zł.   
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Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie 

specjalistyczne. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach w kwocie 1.393.720,00 zł, 

 w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 1.085.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne  

w kwocie 120.000,00 zł. 

 

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Wydatki dotyczą bursy szkolnej w ZS Nr 1 

w Kozienicach. Plan wydatków to kwota 1.185.606,00 zł, dotyczą wynagrodzeń 

osobowych i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu, godzin 

ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych (kwota 

wynagrodzeń i pochodnych 781.369,00 zł) oraz innych rzeczowych wydatków 

bieżących. 

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność. Wydatki w kwocie 18.200,00 zł dotyczą odpisu  

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Opactwie. 

 

Dział 855 Rodzina  

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł  

na realizację programu rządowego pn. „Dobry Start” tzw. 300+ dla dzieci w rodzinach 

zastępczych i Placówce Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. Zaplanowane środki 

na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej.  

 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę  

1.273.100,00 zł na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, wydatki związane  

ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze, kontynuację nauki przez 

wychowanków, na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków oraz płace  

dla Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej, w tym na wypłaty świadczeń w ramach programu  

„500+” kwota 153.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, 

jako dotację celową dla Powiatów na terenie, których przebywają w rodzinach 

zastępczych dzieci z Powiatu Kozienickiego (Powiaty – jednostki należące do sektora 

finansów publicznych).  

 

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale tym 

łącznie zaplanowano kwotę 1.641.400,00 zł, na działalność Placówki Socjalizacyjnej 

„Panda” w Kozienicach, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.107.700,00 zł. 

Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu 

Kozienickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych powiatów stanowią kwotę 109.000,00 zł (Powiaty – jednostki należące  

do sektora finansów publicznych) - środki własne powiatu kozienickiego. Zaplanowano 

również w tym rozdziale kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną  

ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz 

Ochrony Środowiska/. 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki związane  

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki 

zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki 

wodami roztopowymi i opadowymi na terenie budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach. Środki na wydatki to wpływy z opłat i kar 

środowiskowych /były Fundusz Ochrony Środowiska/. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Wydatki w tym rozdziale 

zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję kultury  

i dziedzictwa narodowego w Powiecie Kozienickim. Środki własne powiatu 

kozienickiego. 

 

Rozdział 92116 Biblioteki. Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 

45.000,00 zł na funkcjonowanie Biblioteki (Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Kozienicach – jednostka należąca do sektora finansów publicznych). Środki własne 

powiatu kozienickiego.  

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 

11.845,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu  

na boisku sportowym Orlik przy Zespole szkół Nr 1 w Kozienicach. Środki własne 

powiatu kozienickiego. 

  

Rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

/pożytek publiczny/ kwota zaplanowanego zadania w tym rozdziale 10.000,00 zł. Środki 

własne powiatu kozienickiego. 

------------------------------------- 

Na 2019 rok planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu kozienickiego w łącznej  

kwocie 1.979.782,13 zł w tym:  

1. Dotacje podmiotowe w kwocie 845.890,00 zł, z tego podmiotom należącym  

do sektora finansów publicznych kwota 79.093,00 zł i podmiotom nie należącym  

do sektora finansów publicznych kwota 766.797,00 zł (szkoły niepubliczne 

zgodnie z zasadami przyjętymi w formie uchwały przez organ stanowiący). 

2. Dotacje celowe w kwocie 951.838,13 zł, z tego podmiotom należącym do sektora 

finansów publicznych kwota 867.818,13 zł i podmiotom nie należącym  

do sektora finansów publicznych kwota 84.020,00 zł, w tym dla stowarzyszeń – 

w ramach ustawy o pożytku publicznym kwota 20.000,00 zł oraz na nieodpłatną 

pomoc prawną kwota 64.020,00 zł. 
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Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska (b. Fundusz Ochrony 

Środowiska) zaplanowano wydatki w budżecie powiatu kozienickiego łącznie w kwocie 

500.000,00 zł, w tym planuje się przeznaczyć dotację na pomoc finansową  

dla gmin z terenu powiatu kozienickiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

w kwocie 100.000,00 zł, dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach dotację celową  

w kwocie 250.000,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na wydatki 

inwestycyjne i wydatki bieżące związane z ochroną środowiska kwotę 144.000,00 zł,  

dla jednostek powiatowych na wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną kwotę 

6.000,00 zł. 

 

W 2019 roku na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy 

europejskich zaplanowano wydatki w kwocie 131.345,13 zł, w tym na zadania 

inwestycyjne kwota 74.485,13 zł, na zadania bieżące kwota 56.860,00 zł. 

 

Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości  

1.620.254,52 zł, 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 2019 roku zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 640.000,00 zł, w tym rezerwa 

ogólna w kwocie 150.000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 400.000,00 zł 

oraz rezerwa celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.  

 

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU  

 

1. Na 2019 rok planuje się nadwyżkę budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 

300.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowany w 2019 roku wykup obligacji. 

2. Rozchody budżetu Powiatu planuje się w kwocie 300.000,00 zł na wykup 

wyemitowanych w 2012 i w 2013 roku obligacji samorządowych.  

3. Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosi 9.000.000,00 zł. 

4. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 8.700.000,00 zł. 

5. Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 01 stycznia 2019 roku 

wynosi 15,59%. 

6. Wolne środki pozostały między innymi z tytułu niezrealizowanych zadań 

inwestycyjnych przesuniętych na lata następne, wyliczone wg stanu na dzień  

31 grudnia 2017 roku stanowiły kwotę 3.736.047,03 zł, rozdysponowane  

w 2018 roku na wydatki w kwocie 2.973.736,11 zł. 


