
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2011 roku. 

Planowane dochody ogółem na 2011 rok po zmianach wynoszą 54.013.036,72 zł.,  

a wykonanie 31.133.672,32 zł., co stanowi 57,64% do planu (poz.1. Załącznik  Nr 4), 

w tym plan dochodów bieżących wynosi 50.150.616,10 zł., a wykonanie 

29.904.280,46 zł.,  co stanowi 59,63%. Plan dochodów majątkowych wynosi 

3.862.420,62 zł., a wykonanie 1.229.391,86 zł., co stanowi 31,83%. 

Planowane wydatki ogółem na 2011 rok stanowią kwotę 59.557.607,33 zł.,  

a wykonanie 25.084.630,75 zł., to jest 42,12% do planu, w tym plan wydatków 

bieżących wynosi 49.235.433,79 zł., a wykonanie 23.278.116,34 zł., co stanowi 

47,28% do planu. Plan wydatków majątkowych wynosi 10.322.173,54 zł.,  

a wykonanie 1.806.514,41 zł., to jest 17,50% do planu. Większość zadań  

i przedsięwzięć planowanych na 2011 rok dotyczących remontów i budowy 

 dróg oraz innych inwestycji i projektów będzie zakończone i rozliczone w II półroczu 

2011 roku. 

Wydatki na obsługę długu na 2011 rok zaplanowano w kwocie 1.108.325,00 zł.,  

a wykonanie za I półrocze wynosi 293.166,80 zł., co stanowi 26,45%, w tym z tytułu 

poręczenia kredytu inwestycyjnego dla szpitala Powiatowego wydatkowano 

169.428,80 zł. 

Łączna kwota długu powiatu tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień  

30 czerwca 2011 roku wynosi 5.700.000,00 zł. i stanowi 12,40% planowanych 

dochodów ogółem. 

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu i spłat wynikających z udzielonych 

poręczeń za I półrocze 2011 roku stanowi 0,54% planowanych dochodów ogółem. 

W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowano deficyt w wysokości 5.544.570,61 zł. 

Przychody zaplanowano w kwocie 6.444.570,61 zł., w tym: 

− z emisji obligacji 3.800.000,00 zł., 

− z wolnych środków 2.644.570,61 zł. 
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Rozchody zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł. na wykup obligacji samorządowych. 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku powstała nadwyżka w kwocie 6.049.041,57 zł. 

Plan przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 roku po zmianach ogółem stanowi 

kwotę 4.879.274,74 zł. wykonanie stanowi kwotę 1.795.486,38 zł. to jest 36,80%  

w stosunku do planu (Załącznik Nr 5), w tym na: 

− programy, projekty oraz zadania realizowane z udziałem środków unijnych 

(pkt.1 lit.a) plan po zmianach stanowi 1.029.963,10 zł., a wykonanie ogółem 

503.873,16 zł., to jest 48,92% w stosunku do planu, w tym wykonanie 

wydatków bieżących stanowi kwotę 310.053,26 zł. a wydatków majątkowych 

193.819,00 zł., dalsza realizacja projektów trwa w II półroczu 2011 roku 

zgodnie z harmonogramem i procedurami, 

− na programy, projekty i pozostałe zadania (pkt.1 lit.c) dotyczące remontów 

dróg, inwestycji budowlanych, w tym drogowych na 2011 rok zaplanowano 

kwotę 3.068.000,00 zł., a wykonanie w I półroczu 2011 roku wynosi 

1.110.000,00 zł. (dotyczy remontów dróg), to jest 36,18% do planu, pozostałe 

zadania drogowe w większości będą realizowane w III kw. 2011 roku, budowa 

budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach jest  

w trakcie realizacji – rozliczenie I etapu prac nastąpi w II półroczu 2011 roku 

(3 letni okres realizacji), 

− w punkcie 2 Wykazu Przedsięwzięć dotyczącym umów, których realizacja  

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym 

niż rok zaplanowano kwotę 22.986,52 zł., a wykonanie wynosi 12.184,42 zł., 

to jest 53,01%, 

− na gwarancje i poręczenia udzielane przez powiat (pkt.3) zaplanowano w 2011 

roku kwotę 758.325,00 zł., a wykonnie wynosi 169.428,80 zł., co stanowi 

22,34% do planu. 

Wydatek powyższy dotyczy spłaty kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami, 

poręczonego dla szpitala Powiatowego przez powiat w 2005 roku. 
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Spłaty kredytu bieżącego poręczonego w 2007 roku dokonuje SPZZOZ w Kozienicach 

samodzielnie, powiat nie ponosi z tego tytułu wydatku zaplanowanego  

w przedsięwzięciach za 2011 rok w kwocie 428.267,00 zł. Kolejny kredyt Rada 

Powiatu poręczyła w dniu 21 czerwca 2011 roku, kredyt nie został jeszcze zaciągnięty, 

obecnie trwają procedury przetargowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


