
 
Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2014 rok 
 

Dochody budżetowe na 2014 rok prognozuje się w wysokości 56.668.159,20 zł.  

w tym dochody bieżące 52.150.489,20 zł., a dochody majątkowe 4.517.670,00 zł.,  

co przedstawia Tabela Nr 1. Prognozowana kwota dochodów na 2013 rok wg. stanu  

na 01 stycznia 2013 roku wynosiła  53.625.874,00 zł. 

 

Na prognozowaną kwotę dochodów na 2014 rok składają się: 

1. Subwencja ogólna w wysokości 18.875.128,00 zł., 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 8.630.389,00 zł., 

3. Dochody własne w wysokości 28.645.362,20 zł., 

4. Pozostałe dochody w wysokości 517.280,00 zł. 

 

Subwencja ogólna składa się z trzech części: 

- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.131.163,00 zł., 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.828.023,00 zł., 

- część równoważąca subwencji ogólnej – 915.942,00 zł. 

 

Dotacje celowe obejmują: 

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 

7.305.389,00 zł. (szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków obrazuje Tabela Nr 4), 

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 504.000,00 zł.  

(dla domu pomocy społecznej), 

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, tj. na 

dofinansowanie inwestycji drogowych – 821.000,00 zł. 

 

Dochody własne powiatu obejmują głównie: 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT–10,25%) w kwocie  

9.597.954,00 zł.,  

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT–1,40%) w kwocie 1.900.000,00 zł., 

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (FOŚ) w kwocie 3.023.350,00 zł.,  

- wpływy z usług w kwocie 4.531.840,00 zł., 
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- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości w kwocie 2.000.000,00 zł., 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 421.540,00 zł., 

- dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1.043.600,00 zł., 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.  

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.696.670,00 zł., 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie  

250.155,00 zł., 

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.561.811,00 zł., 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków funduszy europejskich  

w kwocie 784.062,41 zł., 

- środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu Leonardo da Vinci w kwocie 

493.343,79 zł. 

 

W skład pozostałych dochodów wchodzą: 

- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych 

 i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 128.000,00 zł., 

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 389.280,00 zł., 

 

Wydatki budżetowe na 2014 rok planuje się w wysokości 56.668.159,20 zł.,  

w tym wydatki bieżące 48.132.112,46 zł., a wydatki majątkowe 8.536.046,74 zł., co obrazuje 

Tabela Nr 2. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wg. stanu na 01 stycznia 2013 roku 

wyniosła 59.393.512,89 zł. 

 

 W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę i przebudowę dróg powiatowych 

zaplanowano kwotę 3.730.000,00 zł. oraz kwotę 500.000,00 zł. jako dotację dla Gminy 

Kozienice w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji gminnej.  

Na inwestycje dla Szpitala Powiatowego zaplanowano kwotę 550.000,00 zł., na wydatki 

inwestycyjne w dziale pomocy społecznej przeznaczono kwotę 251.600,00 zł., na budowę 

pełnowymiarowego boiska przy ZS Nr 1 w Kozienicach zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.  

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć dotacje 
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na pomoc finansową dla Gmin z terenu powiatu kozienickiego – na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych w kwocie 1.877.000,00 zł. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych  

na 2014 rok obrazuje Tabela Nr 5.  

 

Na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich zaplanowano 

kwotę 1.789.781,47 zł. 

 

Na 2014 rok planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu w ogólnej kwocie  

5.232.710,17 zł., z tego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych  

3.745.326,17 zł., podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 1.487.384,00 zł., 

w tym dla szkół niepublicznych 1.447.384,00 zł., dla stowarzyszeń (w ramach pożytku 

publicznego) 40.000,00 zł. 

 

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1.870.254,52 zł., z tego na odsetki  

od wyemitowanych obligacji samorządowych 550.000,00 zł., na wydatki z tytułu poręczenia 

kredytu dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach 1.320.254,52 zł. 

 

W budżecie powiatu na 2014 rok utworzono rezerwy celowe w kwocie 408.418,00 zł.,  

w tym: rezerwę celową oświatową w kwocie 318.418,00 zł., rezerwę na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.  

 

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2014 roku z tytułu emisji obligacji samorządowych 

wynosić będzie 11.000.000,00 zł. W 2014 roku nie planuje się żadnych przychodów  

ani rozchodów. Wykup obligacji przypadający na 2014 rok zostanie dokonany z przychodów  

z tytułu emisji obligacji w 2013 roku. 

 

Na 2014 rok Zarząd Powiatu planuje budżet zrównoważony – planowane wydatki będą 

sfinansowane planowanymi dochodami. 

 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 19,41%. 
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Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok Zarząd Powiatu uwzględnił założenia 

przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2014 rok: 

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości  

102,4%, 

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  

w wysokości  100,0%, 

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 

2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  

 


