
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2010 rok 

Budżet powiatu kozienickiego za 2010 rok kształtował się następująco: 

Plan dochodów po zmianach na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosił 52.383.551,50 zł.,  

a po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 56.574.819,73 zł. nastąpił wzrost  

o 8%. 

Wykonanie dochodów za 2010 rok wynosi 55.998.876,89 zł., co stanowi 98,98% planu 

rocznego po zmianach.  

Zrealizowane dochody w 2010 roku stanowią 124,07% dochodów osiągniętych  

w 2009 roku. 

Plan dochodów majątkowych na 2010 rok wyniósł 4.194.584,37 zł., a wykonanie wynosi 

3.524.050,45 zł., co stanowi 84,01%.  

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

− subwencja ogólna w kwocie 21.030.981,00 zł.-realizacja w 100%,  co stanowi 

37,56% dochodów ogółem, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej – plan 6.363.866,00 zł., wykonanie 6.362.510,28 zł.,  

co obrazuje Załącznik Nr 3, 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne-plan 

1.387.249,00 zł., wykonanie 1.337.392,52 zł., co stanowi 96,41% (róznica 

dotyczy dotacji na usuwanie skutków powodzi – zwalczanie plagi komarów,  

przekazanej  do wysokości potrzeb w tym zakresie), 

− dochody własne powiatu  plan 26.585.027,73 zł., wykonanie 26.060.800,30 zł.,  

co stanowi 98,03%  planu rocznego po zmianach, a 46,54% zrealizowanych 

dochodów ogółem. 

Głównymi źródłami dochodów własnych są: 

− wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 

• PIT plan 11.196.725,00 zł. wykonanie 10.975.573,00 zł., co stanowi 98,02%, 

• CIT plan 400.000,00 zł., a wykonanie 1.095.431,79 zł., co stanowi 273,86%. 

− wpływy z tytułu pomocy udzielonej między j.s.t. plan 3.362.577,00 zł., wykonanie 

2.992.383,10 zł., co stanowi 88,99% (nie przekazane środki finansowe z Gminy 



Kozienice na budowę chodników, ponieważ inwestycje nie zostały zakończone  

i rozliczone w 2010 roku oraz na tomograf – który nie został zakupiony  

w 2010 roku), 

− dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień plan 693.000,00 zł., a wykonanie 

850.254,42 zł., co stanowi 122,69% (wyższe wykonanie planu dotyczy rodzin 

zastępczych), 

− dotacje i środki z funduszy Unii Europejkiej plan 2.584.443,84 zł., wykonanie 

2.112.718,00 zł., co stanowi 81,75% (refundacja ostatniej raty dotyczącej 

przebudowy drogi Studzianki Pancerne – Ryczywół wpłynęła w 2011 roku), 

− wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.400.000,00 zł., wykonanie 1.283.481,00 

zł., co stanowi 91,68%, 

− odsetki od lokat na rachunkach bankowych plan 303.500,00 zł., wykonanie 

215.227,12 zł., co stanowi 70,92%, 

− wpływy za utrzymanie pensjonariuszy w DPS plan 1.389.660,00 zł., wykonanie 

1.390.751,82 zł.   
 

Plan wydatków na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosił 55.818.757,52 zł.,  

a po zmianach na dzień 31 grunia 2010 roku wyniósł 59.010.025,75 zł., nastąpił wzrost  

o  5,88%  

Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 53.915.673,46 zł., co stanowi 91,37%  planu 

rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2010 roku stanowią 113,99% wydatków 

poniesionych w 2009 roku. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 10.911.794,51 zł., 

 a zrealizowane w kwocie 9.392.370,34 zł., co stanowi 86,08% planu rocznego  

po zmianach. 

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku stanowią 17,42% poniesionych 

wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz wydatków związanych z finansowaniem 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5. 

Nie przekazana została dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku w kwocie 

222.681,00 zł., stanowiąca udział własny projektu „Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego”  
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Projekt BW w ramach RPOWM będzie rozpoczęty w 2011 roku. 

Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 5.943.502,01 zł. a wydatkowano 

5.608.605,44 zł., co stanowią 94,37%. 

Nie zakończone i nie rozliczone zostały dwie inwestycje, t.j. „Przebudowa drogi 

powiatowej Chinów-Łuczynów w msc. Łuczynów-budowa chodnika” i „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Ursynów-Aleksandrówka w msc. Stanisławice”  

na kwotę 260.389,31 zł. ze względu na złe warunki atmosferyczne. 

W Starostwie Powiatowym na zakup sprzętu komputerowego, modernizację sieci i zakup 

klimatyzatorów zaplanowano kwotę 160.000,00 zł., natomiast wydatkowano  

80.944,03 zł., co stanowi 50,59%. Zostały zakupione klimatyzatory i częściowo 

uzupełniono sprzęt komputerowy, natomiast pozostałe środki zaplanowano  

na utworzenie infrastruktury w budynku po byłej Komendzie Policji i nie zostały 

wykorzystane z uwagi na to, że nie zostało rozstrzygnięte postępowanie sądowe 

dotyczące nabycia budynku na własność powiatu.  
 

W 2010 roku nie przekazana została dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 

11.430,00 zł. stanowiąca udział własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji  

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału Województwa”. Realizacja projektu EA w ramach RPOWM 

nie została rozpoczęta w 2010 roku. 
 

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostała  

nie przekazana dotacja do Gminy Garbatka Letnisko na posadowienie masztu radaru  

w msc. Garbatka Letnisko w kwocie 15.000,00 zł. Gmina nie zrealizowała zadania  

w 2010 roku. 
 

W dziale Oświata i wychowanie nie została rozpoczęta realizacja zadania „Budowa hali 

sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach” ponieważ powiat nie otrzymał 

dofinansowania ze środków funduszy UE w ramach RPOWM. Zaplanowany udział 

własny na 2010 rok w kwocie 103.809,00 zł. nie został wydatkowany. 
 

W dziale Ochrona zdrowia nie została wydatkowana kwota 400.000,00 zł.  

na zaplanowane zadanie „Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w SPZZOZ w Kozienicach” realizacja zadania 

przesunięta została na 2011 rok.  
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W 2010 roku powiat ubiegał się o dofinansowanie ze środków funduszy Unii 

Europejskiej zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS  

dla dorosłych w Kozienicach”.  W budżecie powiatu został zaplanowany wkład własny  

w kwocie 241.834,50 zł. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej, dofinansowanie  

nie zostało przyznane, w związku z czym inwestycja w 2010 roku nie została rozpoczęta. 

Pozostałe inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. 
 

Wykonane wydatki bieżące wykazują w niektórych pozycjach odchylenia  

od wielkości planowanych: 

w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe ma zaplanowaną kwotę wydatków ogółem  

w wysokości 8.253.898,89 zł. wydatkowano 6.846.462,61 zł., co stanowi 82,95%  

oraz pozostały na koniec roku zobowiązania w wysokości 427.519,14 zł. 

Oszczędności wykazane w wydatkach na wynagrodzenia z pochodnymi uwarunkowane 

są następującymi przyczynami: 

− nie zatrudniono audytora, lecz audyt zlecono w formie umowy cywilnoprawnej 

podmiotowi zewnętrznemu, 

− nie wystąpiły planowane wstępnie odprawy emerytalne ani odprawy z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy osób funkcyjnych – wybieranych, 

− zrezygnowano z wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO, gdyż pojawiła 

się możliwość wdrożenia ISO na zasadzie współpracy ze Związkiem Powiatów 

Polskich w innej formie, 

− nie utworzono Wydziału prawnego, zatrudniono natomiast pracownika  

z wykształceniem prawniczym. 

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 296.000,00 zł., a wydatkowano 

52.383,37 zł., co stanowi 17,70%. Rozbieżność spowodowana jest tym,  

że nie uregulowany został stan prawny budynku po byłej Policji, w którym planowany  

był remont w związku z tym nie można było też przeprowadzić remontu przy  

ul. Świerczewskiego, remonty bieżące w budynkach Starostwa zostały wykonane. 

 W niewielkim stopniu wydatkowano środki na podróże zagraniczne, odbył się jeden 

wyjazd na Litwę do gminy Szaterniki, z którą powiat nawiązał współpracę w dziedzinie 

oświaty, promocji, kultury. Zaplanowane wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 

70.000,00 zł. wykonano w kwocie 19.489,31 zl. do wysokości potrzeb w tym zakresie.  
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Pozostałe nieznaczne odchylenia spowodowane są oszczędnym zlecaniem zamówień 

publicznych. 

 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 1.270.000,00 zł. a wydatkowane 

zostały w kwocie 639.790,07 zł., co stanowi 50,38%, z tego odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych wyniosły 292.928,60 zł., a wpłaty z tytułu poręczenia kredytu 

inwestycyjnego dla SPZZOZ w Kozienicach wraz z odsetkami wyniosły 346.861,47 zł. 

na zaplanowaną kwotę 775.000,00 zł. – wynikajacą z umów poręczenia kredytu 

inwestycyjnego i kredytu na wydatki bieżące. 

W 2010 roku pozostała nie rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 364.633,00 zł., gdyż nie 

wystąpiły potrzeby. 

 

W dziale Oświata i wychowanie wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

zostały wykonane w 56,11%,  na zaplanowaną kwotę 95.703,00 zł. wydatkowano 

53.702,08 zł.  – do wysokości potrzeb w tym zakresie. 

 

W dziale Opieka społeczna wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych  

z  terenu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 825.401,15 zł., a wydatkowano  

do wysokości potrzeb w tym zakresie, t.j. w kwocie 697.662,90 zł., co stanowi 84,52%. 

 

Wielkość planowanych i udzielanych dotacji z budżetu powiatu obrazuje załącznik Nr 6, 

i tak: 

dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono: 

−  97.540,00 zł. dotacji podmiotowych,  z tego: 57.540,00 zł. dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach, 40.000,00 zl. dla instytucji 

kultury, t.j. dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, która wykonuje zadania 

biblioteki powiatowej,  

− 2.900.456,95 zł. dotacji celowych, z tego: dla Szpitala Powiatowego  

582.161,53 zł., dla Gmin 2.155.880,82 zł., w zakresie pomocy społecznej dla 

innych j.s.t. 144.546,60 zł., na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla 

powiatu radomskiego 17.868,00 zł. 
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dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono: 

dotacji podmiotowych w kwocie 1.000.199,40 zł.dla szkół niepublicznych i dotacji 

celowych w kwocie 27.000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

 

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu nie wystąpiły, natomiast zobowiązania 

niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 2.275.315,18 zł. w porównaniu 

 z rokiem ubiegłym zobowiązania niewymagalne (na dzień 31 grudnia 2009 roku 

wyniosły 2.144.454,80 zł.). 

 

W budżecie powiatu na 2010 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 

 2.083.203,43 zł. (t.j. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami), 

planowany był deficyt w wysokości 2.435.206,02 zł. 

 

w 2010 roku dokonano wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1.000.000,00 zł., 

zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 5.700.000,00 zł., wskaźnik zadłużenia 

do wykonanych dochodów w roku budżetowym wynosi 10,18%, a wskaźnik łącznej 

kwoty spłat i poręczeń do planowanych dochodów wynosi 2,90%. 

 

Zarząd Powiatu informuje, że w 2010 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia, 

odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jednostek 

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa 

 na podstawie uchwały rady Powiatu Kozienickiego Nr IV/34/2007 z dnia 24 stycznia 

2007 roku. 

 

Do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze pod nazwą 

„Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko”, które 

osiągnęło przychody w kwocie 58.697,68 zł., a poniosło koszty działalności w kwocie 

67.447,03 zł., a więc wystąpiła strata w kwocie 8.749.,35 zł. Dnia 31 grudnia 2010 roku 

zostało zlikwidowane z mocy ustawy. 

Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejęła 

jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo, t.j. ZSP w Garbatce 

Letnisko. 
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Z końcem 2010 roku zlikwidowane zostały ustawowo również wydzielone rachunki 

dochodów własnych utworzone przez jednostki budżetowe powiatu.  Wykaz jednostek 

posiadających wydzielone rachunki dochodów zawiera Załącznik Nr 7. Wykazane 

jednostki osiągnęły w 2010 roku dochody w wysokości 101.667,87 zł., które 

przeznaczyły na wydatki bieżące zgodnie z planem finansowym.  

 

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym obrazuje załącznik nr 8. w 2010 roku powiat 

dysponował wielkością Funduszu w kwocie 819.842,85 zł. (przychody i stan na początek 

roku), z czego wydatkowano 392.971,47 zł. Pozostał stan Funduszu na koniec 2010 roku 

w wysokości 426.871,38 zł. (z uwzględnieniem należności i zobowiązań). 

 

Z dniem 31 grudnia 2010 roku PFGZGiK został zlikwidowany ustawowo. Po upływie 

terminu likwidacji należności i zobowiązania Funduszu przejął powiat, a środki pieniężne 

stały się dochodami budżetu powiatu i będą wydatkowane w latach następnych  

na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.  

 

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2010 rok 

załącza się następujące załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za 2010 rok. 
 
Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za 2010 rok. 
 
Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 
powiat za 2010 rok. 
 
Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 
powiat za 2010 rok. 
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Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych  
z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2010 rok.       
 
 
Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji udzielanych  
w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów 
publicznych. 
 
 
Załącznik Nr 7 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów  
i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków 
dochodów własnych za 2010 rok. 
 
 
Załącznik Nr 8 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów  
i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2010 rok. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na ostatni 
dzień roku 

poprzedniego 
2009 r. 

zwiększ (+) 
zmniejszenia 

(-) 2010 r. 

Stan na ostatni 
dzień roku 

budżetowego 
2010 r. 

Sposób zagospodarowania  
wg wartości (początkowej) 

2010 

Dochody uzyskane  z tytułu 
 gospodarowania mieniem 

w  zł 
2010 

Dochody 
razem 
w zł 

 
2010r. 

w bezpośr. 
zarządzie        

w  zł. 

w zarządzie 
jednostek 
organiz. 

 w zł. 

Dzierżawa, 
najem Trwały zarząd Sprzedaż  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Grunty ogółem (ha)             
w  tym: 25,4351 + 1,4530 26,8881 355.869,- 1.441.462,- 1.045 9.539 - 10.584 

pozostałe 25,4351 + 1,4530 26,8881 355.869,- 1.441.462,-     

2. 
Budynki – liczba 
ogółem 
 

59 +4 63 3.824.301 18.957.731- 330.165   330.165 

3. Budowle i urządzenia 
techniczne :     29.051.737     

oczyszczalnie ścieków 1  1  102.668,-     
ulice, drogi      25.340.172     
obiekty sportowe 2 1 3  1.588.375     
inne     2.020.522     
 
Opis:  
1. Grunty i budynki: 

a)  nabycie od Województwa Mazowieckiego nieruchomości zabudowanej Rep 3909/10 z 20.09.2010r.  
b) wykonanie boiska sportowego w I LO w Kozienicach 

2. Dochody z najmu i dzierżawy – plan: 311.800 zł, wykonanie: 330.165 zł 
 
 
 
 


