
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 

 

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2028 co wynika 

z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

zobowiązań dotyczących emisji obligacji oraz poręczenia kredytu dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

 

Na 2014 rok przyjęto dochody ogółem w wysokości 56.668.159,20 zł. zgodnie z Tabelą 

Nr 1, w tym dochody bieżące w kwocie 52.150.489,20 zł., dochody majątkowe w kwocie 

4.517.670,00 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 2.000.000,00 zł. (dotyczy sprzedaży 

działki gruntowej Nr 170\9o pow. 2,7084 ha położonej przy ul. Głowaczewskiej  

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz Szpitala Powiatowego, sprzedaży działek 

Nr 644/1 o pow. 0,2362 ha i Nr 644/3 o pow. 0,5679 ha położonych przy Alei 

Solidarności w Kozienicach). 

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota 2.517.670,00 zł., 

środki do pozyskania z Gmin powiatu kozienickiego oraz z budżetu państwa,  

m.in. na inwestycje  w zakresie ochrony zdrowia i dróg powiatowych, 

Planowana kwota dochodów bieżących na 2014 rok wynosi 52.150.489,20 zł.,  

w stosunku do dochodów bieżących z 2013 roku wzrosła o 1.855.617,39 zł., głównie  

w zakresie: 

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  

 i wynosi 9.597.954,00 zł., 

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 3.023.350,00 zł., 

- z opłat komunikacyjnych wynosi 1.561.811,00 zł., zwiększenie wpływów w stosunku  

do 2013 roku dotyczy opłaty za wpisanie do ewidencji z Ośrodka Szkoleniowego 

Kierowców i Ewidencji Instruktorów oraz ze zwiększonej ilości tablic rejestracyjnych i 

prawa jazdy, 

- dochody z najmu i dzierżawy stanowią kwotę 421.540,00 zł., 

 

 

 



- wpływy z usług stanowią kwotę 4.531.840,00zł., wzrosła liczba pensjonariuszy  

w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach – po  rozbudowie, wpływy od 

pensjonariuszy stanowią kwotę 1.042.880,00 zł., odpłatność za pensjonariuszy z Gmin 

stanowi kwotę 2.242.560,00 zł., 

-  środki z Elektrowni Kozienice w kwocie 300.000,00 zl., 

- wpływy z  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

za wykonanie i opracowanie dokumentacji stanowią kwotę 484.000,00 zł. 

wpływy z usług to również odpłatność za wyżywienie w internatach, 

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 710.700,00 zł. jest to odszkodowanie  

za grunty przejęte pod drogę gminna (Gmina Kozienice). 

 

Wydatki bieżące planowane są w kwocie 48.132.112,46 zł., w tym na obsługę długu 

kwota 550.000,00 zł., z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach kwota 

1.320.254,52 zł. 

 

Wielkość wydatków bieżących na 2014 rok uległa zmniejszeniu w porównaniu  

z 2013 rokiem o kwotę 1.945.805,83 zł., m.in. w kolumnie 11.1 WPF wydatki bieżące 

na wynagrodzenia i pochodne zmniejszyły się o kwotę 1.267.866,58 zł. 

 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.536.046,74 zł., w tym na inwestycje 

drogowe 4.250.000,00 zł. (udział własny powiatu stanowi kwotę 2.332.330,00 zł.) 

realizacja z udziałem środków gminnych oraz środków z budżetu państwa.  

 

Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową, gospodarką ściekową  

i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 1.077.000,00 zł. (środki finansowe FOŚ). 

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli nr 5 w znacznym stopniu 

finansowane będą ze środków FOŚ oraz ze środków pomocowych od samorządów 

gminnych. 

 

Nie zakłada się przychodów i rozchodów na 2014 rok, w wyniku założonej 

restrukturyzacji zadłużenia w 2013 roku przypadająca spłata raty kredytu na 2014 rok 

zostanie wykupiona w 2013 roku.  
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Na 2014 rok zakłada się budżet zrównoważony. 

 

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosi 11.000.000,00 zł. (kolumna  

6 WPF), kolumna 5.1 WPF obejmuje spłaty kredytu do 2028 roku, w tym okresie  

nie planuje się zaciągania kredytu. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2028 przyjęto wysokość dochodów  

i wydatków budżetowych na zbliżonym poziomie, ponieważ nie ma możliwości 

założenia realnych wielkości na tak długi okres.  

 

W 2015 roku zmniejszeniu uległy dochody majątkowe i stanowią kwotę 5.000.000,00 zł., 

w tym ze sprzedaży majątku 800.000,00 zł., są to środki planowane ze sprzedaży 

10 lokali mieszkaniowych przy ul. Kochanowskiego 28, stanowiących mienie powiatu. 

 

Wydatki majątkowe na 2015 roku uległy również zmniejszeniu, planowane są w kwocie 

6.900.000,00 zł. 

 

Przy projektowaniu budżetu powiatu kozienickiego oraz sporządzaniu WPF na 2014 rok 

– urealniono wydatki majątkowe od 2015 do 2028 roku, które uległy zmniejszeniu. 

 

Spełnione zostały wskaźniki z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia roku o finansach 

publicznych dotyczące spłaty zobowiązań. 
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