
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2017 roku. 

 

Planowane dochody ogółem na 2017 rok po zmianach wynoszą 67.454.527,11 zł,  

a wykonanie 29.899.075,31 zł, co stanowi 44,32% do planu, w tym plan dochodów 

bieżących wynosi 54.323.233,00 zł, a wykonanie 29.507.755,31 zł,  co stanowi 

54,32%.  

Plan dochodów majątkowych wynosi 13.131.294,11 zł, a wykonanie 391.320,00 zł,  

co stanowi 2,98%. 

 

Planowane wydatki ogółem na 2017 rok po zmianach stanowią kwotę  

68.711.470,82 zł, a wykonanie 25.876.631,81 zł, to jest 37,66% do planu, w tym plan 

wydatków bieżących po zmianach wynosi 51.112.383,17 zł, a wykonanie 

25.480.613,65 zł, co stanowi 49,85% do planu.  

 

Plan wydatków majątkowych wynosi 17.599.087,65 zł, a wykonanie 396.018,16 zł,  

co stanowi 2,25% do planu. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych   

na 2017 rok jest w trakcie realizacji, a zakończenie i rozliczenie nastąpi  

w II półroczu b.r. 

 

W budżecie powiatu na zabezpieczenie spłat poręczonego kredytu dla SPZZOZ 

 w Kozienicach po zmianach zaplanowana jest kwota 658.130,37zł.  Poręczony kredyt 

jest na bieżąco spłacany przez SPZZOZ w Kozienicach, w I półroczu 2017 roku nie 

wystąpiło obciążenie budżetu powiatu z tytułu poręczenia kredytu. 

 

Na obsługę długu – odsetki z tytułu emisji obligacji samorządowych zaplanowano 

kwotę 300.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 148.047,00 zł,  

co stanowi 49,35%. 
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Łączna kwota długu powiatu z tytułu emisji obligacji samorządowych na dzień  

30 czerwca 2017 roku wynosi 9.700.000,00 zł, co stanowi 14,38% do planowanych 

dochodów ogółem. Spłata – wykup obligacji samorządowych zaplanowana jest  

w latach 2017-2028, harmonogram spłat w poszczególnych latach zaplanowany jest  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zawartymi umowami bankowymi. 

Zaplanowana spłata raty – wykup obligacji w 2017 roku w kwocie 700.000,00 zł 

nastąpi w miesiącu wrześniu 2017 roku. 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w budżecie powiatu kozienickiego powstała 

nadwyżka budżetowa w kwocie 4.022.443,50 zł (różnica pomiędzy wykonanymi 

dochodami a wykonanymi wydatkami). 

 

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektów i programów z udziałem środków  

z funduszu Unii Europejskiej łącznie w 2017 roku zaplanowano kwotę 635.633,56 zł, 

w tym środki unijne stanowią kwotę 456.877,15 zł,  środki krajowe i własne powiatu 

stanowią kwotę 178.756,41 zł, wykonanie w I półroczu 2017 roku wynosi  

412.400,47 zł. Na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów unijnych  

w 2017 roku zaplanowano kwotę 9.689.915,64 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 

7.429.900,00 zł. 

 

Plan przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach ogółem  

wynosi 9.611.549,20 zł, a wykonanie 412.400,47 zł, co stanowi 4,29%,  

w tym plan – limit na wydatki bieżące stanowi kwotę 635.633,56 zł, a realizacja 

przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących wynosi 412.400,47zł. 

Plan-limit na wydatki majątkowe w 2017 roku stanowi kwotę 8.975.915,64zł,  

a wykonanie w ramach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wynosi  

0,00 zł. 

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w roku budżetowym jest zgodna z przyjętym 

harmonogramem. 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowane zostały wskaźniki ustawowe 

wynikające z planowanych jak i realizowanych wielkości budżetu powiatu 

kozienickiego. 

 

Do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2017 roku załącza się: 

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania WPF za I półrocze 2017roku. 

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania Przedsięwzięć za I półrocze 

2017 roku. 

 


