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Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok. 

 

Dochody budżetowe na 2017 rok prognozuje się w wysokości 65.530.265,00zł,  

w tym dochody bieżące 53.388.097,00 zł, a dochody majątkowe 12.142.168,00zł, 

 t.j. 18,53% dochodów ogółem, co przedstawia Tabela Nr 1. Prognozowana kwota 

dochodów na 2016 rok wg stanu na 1 stycznia 2016 roku wynosiła 55.265.731,56 zł. 

 

Na prognozowaną kwotę dochodów na 2017 rok składają się: 

1. Subwencja ogólna w wysokości 20.342.462,00 zł, 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 7.324.279,00 zł, 

3. Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (drogowe)  

w wysokości 389.950,00 zł, 

3. Dochody własne w wysokości  36.921.674,00 zł, 

4. Pozostałe dochody (z funduszy celowych) w wysokości 551.900,00 zł. 

 

Subwencja ogólna ogółem w kwocie 20.342.462,00 zł składa się z trzech części: 

- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.558.343,00 zł, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.868.684,00 zł, 

- część równoważąca subwencji ogólnej – 915.435,00 zł. 

 

Dotacje celowe obejmują: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej – 6.944.798,00 zł (szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków obrazuje  

Tabela Nr 4 i 5); 

- dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (w zakresie pomocy 

społecznej) – 379.481,00 zł. 

 

Dochody własne powiatu obejmują głównie: 

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

11.739.433,00 zł, 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie 850.000,00 zł; 
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-  wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (FOŚ) w kwocie 3.500.000,00 zł; 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży majątku) w kwocie 100.000,00 zł; 

- wpływy z usług (m.in. odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczniów za wyżywienie  

w internatach) kwocie 4.181.940,00 zł; 

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 306.257,00 zł; 

- wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 1.207.148,00zł; 

- wpływy z opłat za prawa jazdy 230.855,00 zł; 

- wpływy z opłat geodezyjnych w kwocie 485.000,00 zł; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie 

porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 

5.691.565,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 4.372.000,00 zł; 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy 

europejskich w kwocie 7.529.910,00 zł, w tym dla SP ZZOZ w Kozienicach w ramach RIT 

kwota 6.480.000,00 zł, w ramach RPO na przebudowę drogi Wola Chodkowska – Ryczywół 

kwota 800.218,00 zł, dla PCPR w ramach programu pn. „Bliżej samodzielności” kwota 

249.692,00 zł.  

 

W skład pozostałych dochodów wchodzą: 

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

z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 120.000,00 zł; 

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek  

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie  

417.900,00 zł; 

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tyt. likwidowanych pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w kwocie 14.000,00 zł. 

 

Wydatki budżetowe na 2017 rok planuje się w wysokości 65.530.265,00 zł, w tym 

wydatki bieżące 49.618.343,47 zł, a wydatki majątkowe 15.911.921,53 zł, t.j. 24,28% 

wydatków ogółem, co obrazuje Tabela Nr 2. Planowana kwota wydatków na 2016 rok 

 wg stanu na 1 stycznia 2015 roku wynosiła 54.565.731,56 zł. 
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W ramach wydatków majątkowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych 

zaplanowano kwotę 5.340.518,53 zł, w tym na zadanie współfinansowane ze środków 

finansowych UE 1.257.611,53 zł.  

 

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć 

dotację na pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu kozienickiego na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych w kwocie 1.667.266,00 zł. 

 

Na wydatki inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego zaplanowano dotację w kwocie 

8.400.000,00 zł, w tym w ramach RIT kwota 8.100.000,00 zł, z byłego Funduszu Ochrony 

Środowiska kwota 300.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 

zaplanowano kwotę 240.000,00 zł (Starostwo Powiatowe, Wydz. Geodezji, PCPR) 

 

W ramach rozwoju przedsiębiorczości powiat kozienicki jest uczestnikiem projektu 

realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach dofinansowania ze środków 

finansowych UE projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza  

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

projekt finansowany ze środków finansowych. UE "ASI"”. Przedsięwzięcie realizowane 

będzie w latach 2016-2019, na 2017 rok udział własny powiatu zaplanowany został  

w wysokości 120.137,00 zł. 

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2017 rok obrazuje Tabela Nr 6. 

 

Na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy europejskich zaplanowano 

wydatki w kwocie 9.910.694,19 zł, w tym wydatki majątkowe 9.477.748,53 zł. 

 

Na 2017 planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu w kwocie 11.517.240,00 zł,  

w tym:  

1. Dotacje podmiotowe w kwocie 953.538,00 zł z tego podmiotom należącym  

do sektora finansów publicznych 191.093,00 zł i podmiotom nie należącym do 

sektora finansów publicznych 762.445,00 zł (szkoły niepubliczne zgodnie z zasadami 

przyjętymi w formie uchwały przez organ stanowiący). 
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2. Dotacje celowe w kwocie 10.563.702,00 zł z tego podmiotom należącym do sektora 

finansów publicznych 10.486.098,00 zł i podmiotom nie należącym do sektora 

finansów publicznych 77.604,00 zł w tym dla stowarzyszeń – w ramach ustawy 

o pożytku publicznym 15.000,00 zł. 

Szczegółowy wykaz ww. dotacji obrazuje Załącznik Nr 1. 

 

Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości 1.620.254,52zł,  

w tym na odsetki i prowizje kwotę 300.000,00 zł, a na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu 

dla Szpitala Powiatowego kwotę 1.320.254,52 zł 

 

W budżecie powiatu na 2017 rok utworzono rezerwy: 

- ogólna w kwocie 130.000,00 zł, 

- celowe w kwocie 290.000,00 zł,  

w tym: 

- celowa oświatowa w kwocie 200.000,00 zł, 

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł. 

 

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosi 9.700.000,00 zł.  

W 2017 r. planowany jest wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł, rozchód z tego tytułu 

będzie sfinansowany wolnymi środkami. 

 

 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 9.000.000,00 zł. Wskaźnik 

zadłużenia do planowanych dochodów na 01 stycznia 2017 r. wynosi 14,80%. 

 

 

 


