
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2012 roku. 

Planowane dochody ogółem na 2012 rok po zmianach wynoszą 57.393.595,30 zł.,  

a wykonanie 28.904.911,48 zł., co stanowi 50,36% do planu (poz.1. Załącznik  Nr 4), 

w tym plan dochodów bieżących wynosi 50.355.833,30 zł., a wykonanie 

27.731.950,02 zł.,  co stanowi 55,07%. Plan dochodów majątkowych wynosi 

7.037.762,00, a wykonanie 1.172.961,46 zł., co stanowi 16,67%. 

Planowane wydatki ogółem na 2012 rok po zmianach stanowią kwotę  

64.933.595,30 zł., a wykonanie 27.366.886,83 zł., to jest 42,15% do planu (poz. 2 zał. 

Nr 4), w tym plan wydatków bieżących wynosi 53.489.579,34 zł., a wykonanie 

24.836.571,48 zł., co stanowi 46,43% do planu. Plan wydatków majątkowych wynosi 

11.444.015,96 zł., a wykonanie 2.530.315,35 zł., co stanowi 22,11% do planu. 

Większość zadań inwestycyjnych  planowanych na 2012 jest w trakcie realizacji,  

a zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu b.r. 

Wydatki na obsługę długu na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1.907.439,00 zł.,  

a wykonanie za I półrocze wynosi 636.295,50 zł., co stanowi 33,36%, w tym z tytułu 

poręczenia kredytów dla SPZZOZ w Kozienicach wydatkowano 510.584,50 zł. 

Łączna kwota długu powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień  

30 czerwca 2012 roku wynosi 4.800.000,00 zł. i stanowi 8,36% planowanych 

dochodów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2012 planowana kwota długu wynosi 

8.000.000,00 zł. 

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu i spłat wynikających z udzielonych 

poręczeń za I półrocze 2012 roku stanowi 1,11% planowanych dochodów ogółem. 

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano deficyt w wysokości 7.540.000,00 zł. , 

który będzie sfinansowany przychodami z:  

- wolnych środków 4.340.000,00 zł. 

- emisji obligacji samorządowych 3.200.000,00 zł., 
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Przychody  budżetu zaplanowano w kwocie 8.340.000,00 zł., w tym z następujących 
tytułów: 

- z wolnych środków 4.340.000,00 zł., 

- z emisji obligacji 4.000.000,00 zł. 

 

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup 

wcześniej wyemitowanych obligacji samorządowych. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w budżecie powiatu powstała nadwyżka w kwocie 

1.538.024,65 zł. 

Plan przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012 roku po zmianach ogółem stanowi 

kwotę 4.659.865,85 zł. wykonanie stanowi kwotę 1.432.671,91 zł., co stanowi 30,74%  

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

− na programy, projekty oraz zadania realizowane z udziałem środków unijnych 

(pkt.1 lit.a zał. Nr 5) plan po zmianach stanowi 2.235.986,78 zł., a wykonanie 

912.329,67 zł., to jest 40,80% w stosunku do planu, z tego  wydatki bieżące – 

plan 2.010.190,69 zł., wykonanie 686.589,58 zł., wydatki majątkowe – plan 

225.796,09 zł., wykonanie 225.740,09 zł., dalsza realizacja projektów trwa 

zgodnie z harmonogramem,  

− na programy, projekty i pozostałe zadania (pkt.1 lit.c zał. Nr 5) zaplanowano 

kwotę 850.000,00 zł. dotyczy to wydatku majątkowego na zadanie  

pn. „Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Kozienicach”, które  jest w trakcie realizacji, 

− na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (pkt. 2 zał. Nr 5) 

zaplanowano kwotę 16.440,07 zł., a wydatkowano kwotę 9.757,80 zł.,  

co stanowi 59,35% do planu, 

− na gwarancje i poręczenia udzielone przez powiat (pkt 3 zał. Nr 5) 

zaplanowano na 2012 rok kwotę 1.557.439,00,00 zł., a wydatkowano kwotę  

510.584,50 zł., co stanowi 32,78% do planu 
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Wydatek dotyczy spłaty kredytów wraz z odsetkami poręczonych dla SPZZOZ  

w Kozienicach przez powiat kozienicki: 

− wg umowy z 2005 roku – powiat dokonywał spłat w okresie  

od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2012 roku na łączną kwotę 

168.850,59 zł., 

− wg umowy z 2007 roku – powiat dokonywał spłat w okresie  

od miesiąca marca do miesiąca czerwca 2012 roku na łączną kwotę  

145.126,72 zł. 

− wg umowy z 2011  roku powiat dokonywał spłat w okresie  

od miesiąca marca do miesiąca czerwca 2012 roku na łączną kwotę 

 196.607,19 zł. 

Powyższe spowodowane  nieterminowym przekazywaniem środków za nadwykonania 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia i toczącym się procesem sądowym dotyczącym 

„sprawy 203”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


