
Uchwała Nr I/…../2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia ………. 2006 roku

w sprawie: budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok.

Działając  na  podstawie  art.  12  pkt  5  i  art.  51  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 26 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala  się  dochody  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok,  w  wysokości 
85.565.264zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala  się  wydatki  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok,  w  wysokości 
85.329.261zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala  się  przychody  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok,  w  wysokości 
384.254zł., z tytułów określonych zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala  się  rozchody  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok,  w  wysokości 
620.257zł., z tytułów określonych zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Nadwyżkę  budżetu  powiatu  w  wysokości  236.003zł.,  przeznacza  się  na  spłatę  rat 
kredytów i pożyczek z tytułu zaciągniętych przez powiat zobowiązań.

6. W  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007r.,  tworzy  się  rezerwę  ogólną,  
w wysokości 669.433zł.

§ 2

1. Ustala  się  dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
1) dochody  z  tytułu  przyznanych  dotacji  celowych  budżetu  państwa  w  wysokości 

7.735.837zł.
2) wydatki,  których  źródłem finansowania  są  dotacje  celowe pochodzące  z  budżetu 

państwa w wysokości 7.735.837zł
3) dochody budżetu państwa w wysokości  1.399.660zł.
4) dochody budżetu powiatu w wysokości     348.983zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
1) dochody w wysokości 713.123zł.
2) wydatki w wysokości 713.123zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.
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3. Ustala się dotacje przekazywane z budżetu powiatu związane z realizacja zadań jednostki 
samorządu terytorialnego w wysokości 4.438.250zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala  się  wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  
z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności  w  wysokości  3.006.673zł.,  zgodnie  
z załącznikiem nr 8.

5. Ustala  się  limity  wydatków  na  wieloletni  program  inwestycyjny  na  lata  2007-2009, 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) stan funduszu na 1 stycznia 2007r. 45.000zł.
2) przychody 600.000zł.
3) wydatki 620.000zł.
4) stan funduszu na 31 grudnia 2007r. 25.000zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) stan funduszu na 1 stycznia 2007r. 20.000zł.
2) przychody 526.884zł.
3) wydatki 536.884zł.
4) stan funduszu na 31 grudnia 2007r. 10.000zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
1) stan funduszu na 1 stycznia 2007r. 35.000zł.
2) przychody 390.850zł.
3) wydatki 390.850zł.
4) stan funduszu na 31 grudnia 2007r. 35.000zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala  się  plan  dochodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  
w wysokości 
1) dochody 951.970zł.
2) wydatki 938.870zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 4

Ustala  się  limity  z  tytułu  emisji  papierów  wartościowych  oraz  kredytów  i  pożyczek 
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.706.585zł.
2) spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 

emisji  papierów  wartościowych  oraz  kredytów  
i pożyczek - w kwocie 177.060zł.
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§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania  kredytów  i  pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościowych  na  pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie powiatu do wysokości 
1.706.585zł.,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na  finansowanie  wydatków na  wieloletnie  programy  inwestycyjne,  na  programy  

i  projekty  realizowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  lub  bezzwrotnych  środków 
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 
określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 
4.800.000zł.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu.
1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym 

samym  roku  budżetowym  przyjmowane  są  na  subkonto  wydatków  i  zmniejszają 
wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane  przez  powiatowe  jednostki  budżetowe  zwroty  wydatków  dokonanych  
w  poprzednich  latach  budżetowych  są  przyjmowane  na  subkonto  dochodów  
i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.
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DOCHODY BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

 BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dział Treść Plan dochodów 
na 2007r.

DOCHODY OGÓŁEM 85 565 264
SUBWENCJE 40 530 584

758 Różne rozliczenia 40 530 584
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 11 066 461

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 735 837
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 698
710 Działalność usługowa 372 918
750 Administracja publiczna 420 560
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 4 575 760
851 Ochrona zdrowia 2 087 921
852 Pomoc społeczna 247 980

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań służb, 
inspekcji i straży 4 721 420

710 Działalność usługowa 275 420
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 4 446 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu 3 330 624

852 Pomoc społeczna 3 330 624
DOCHODY WŁASNE POWIATU 30 317 708

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23 720 315

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 23 720 315

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 366 702
852 Pomoc społeczna 366 702

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 346 421
801 Oświata i wychowanie 272 920
803 Szkolnictwo wyższe 73 501
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Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz 
wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych 5 480 983

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 230 750
710 Działalność usługowa 20
750 Administracja publiczna 1 600 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 150
801 Oświata i wychowanie 105 000
852 Pomoc społeczna 2 500 063
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000

Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych 
przepisów 216 979

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216 979
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na 

rachunkach bakowych powiatu 150 000
758 Różne rozliczenia 150 000

Odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat 36 308

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 36 308

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ 
BIEŻĄCYCH POWIATÓW POZYSKANE 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 650 511
750 Administracja publiczna 2 802 362
801 Oświata i wychowanie 249 897
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 598 252
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WYDATKI BUDŻETU POWIATU
WODZISŁAWSKIEGO NA 2007 ROK

  
Wydatki 
bieżące w tym:

    
Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzeni

a i pochodne 
od 

wynagrodzeń

dotacje wydatki na 
obsługę 

długu j.s.t

wydatki 
przypadające do 
spłaty w danym 

roku 
budżetowym, 

z tytułu poręczeń 
i gwarancji 

udzielonych 
przez j.s.t.

Wydatki 
majątkowe

WYDATKI OGÓŁEM 85 329 261 81 510 455 52 428 098 4 438 250 150 637 102 000 3 818 806
020 Leśnictwo 23 000 23 000 0 0 0 0 0

02002
Nadzór nad gospodarką 

leśną 23 000 23 000     
600 Transport i łączność 5 402 346 4 517 346 1 098 300 230 000 0 0 885 000

60014
Drogi publiczne 

powiatowe 5 402 346 4 517 346 1 098 300 230 000   885 000
630 Turystyka 20 000 20 000 0 0 0 0 0

63095 Pozostała działalność 20 000 20 000      

700
Gospodarka 

mieszkaniowa 1 032 698 932 698 396 300 0 0 0 100 000

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 50 698 50 698      
70095 Pozostała działalność 982 000 882 000 396 300    100 000

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/………/2006
z dnia ……………..2006 roku
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710 Działalność usługowa 402 918 402 918 252 000 0 0 0 0

71012

Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 

kartograficznej 28 681 28 681      

71013

Prace geodezyjne i 
kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 95 021 95 021      

71014
Opracowania geodezyjne i 

kartograficzne 3 796 3 796      
71015 Nadzór budowlany 275 420 275 420 252 000     

750 Administracja publiczna 14 669 312 14 218 312 6 832 543 1 834 471 0 0 451 000
75011 Urzędy wojewódzkie 499 450 499 450 499 450     
75019 Rady powiatów 360 000 360 000      
75020 Starostwa powiatowe 10 884 500 10 433 500 5 843 800    451 000
75045 Komisje poborowe 37 000 37 000 30 000     

75075
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 86 000 86 000 3 000     
75095 Pozostała działalność 2 802 362 2 802 362 456 293 1 834 471    

754

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 4 575 760 4 575 760 4 191 356 99 724 0 0 0

75411

Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 

Pożarnej 4 446 000 4 446 000 4 160 870     
75414 Obrona cywilna 129 760 129 760 30 486 99 724    

757
Obsługa długu 

publicznego 252 637 252 637 0 0 150 637 102 000 0

75702

Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów

 i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 150 637 150 637   150 637   
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75704

Rozliczenia z tytułu 
poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego 102 000 102 000    102 000  
758 Różne rozliczenia 950 725 950 725 0 0 0 0 0

75832

Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 

powiatów 281 292 281 292      
75818 Rezerwy ogólne i celowe 669 433 669 433      

801 Oświata i wychowanie 38 801 272 36 418 466 30 568 741 429 000 0 0 2 382 806

80102
Szkoły podstawowe 

specjalne 2 296 100 2 296 100 2 067 400     
80111 Gimnazja specjalne 1 653 400 1 653 400 1 542 400     
80120 Licea ogólnokształcące 9 033 094 8 858 288 7 525 945 30 000  174 806
80123 Licea profilowane 3 815 634 3 815 634 3 314 485     
80130 Szkoły zawodowe 16 061 239 13 853 239 11 685 266 399 000  2 208 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne 962 000 962 000 912 900     

80140

Centra kształcenia 
ustawicznego i 

praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 3 843 897 3 843 897 3 149 690     

80142

Ośrodki szkolenia, 
dokształcania i 

doskonalenia kadr 396 200 396 200 268 400     

80146
Dokształcenie i 

doskonalenie nauczycieli 212 713 212 713 85 085     
80195 Pozostała działalność 526 995 526 995 17 170     
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803 Szkolnictwo wyższe 73 501 73 501 0 0 0 0 0
80395 Pozostała działalność 73 501 73 501      

851 Ochrona zdrowia 2 117 921 2 117 921 0 13 000 0 0 0

85156

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia 
zdrowotnego 2 087 921 2 087 921     

85111 Szpitale ogólne 8 000 8 000  8 000    

85149
Programy polityki 

zdrowotnej 10 000 10 000      
85195 Pozostała działalność 12 000 12 000  5 000    

852 Pomoc społeczna 11 611 330 11 611 330 5 348 574 1 038 755 0 0 0

85201
Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 2 022 341 2 022 341 926 350 121 463    
85202 Domy pomocy społecznej 5 830 624 5 830 624 3 461 184 828 672    
85203 Ośrodki wsparcia 247 980 247 980 186 840     
85204 Rodziny zastępcze 2 769 735 2 769 735 220 100 88 620    

85218
Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 480 000 480 000 378 200     

85220

Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej 10 700 10 700 10 700     

85226
Ośrodki adopcyjno-

opiekuńcze 240 650 240 650 165 200     
85295 Pozostała działalność 9 300 9 300      
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853

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 1 950 727 1 950 727 1 392 194 35 000 0 0 0

85321

Zespoły do spraw 
orzekania o 

niepełnosprawności 35 000 35 000  35 000    
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 915 727 1 915 727 1 392 194     

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 3 212 114 3 212 114 2 345 090 606 300 0 0 0

85403
Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze 1 312 500 1 312 500 1 133 430     

85406

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne w tym 

poradnie specjalistyczne 1 270 230 1 270 230 1 207 230     

85407
Placówki wychowania 

pozaszkolnego 606 300 606 300  606 300    

85446
Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli 11 084 11 084 4 430     
85495 Pozostała działalność 12 000 12 000      

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 183 000 183 000 2 000 135 000 0 0 0

92105
Pozostałe zadania w 

zakresie kultury 58 000 58 000 2 000 10 000    
92116 Biblioteki 125 000 125 000  125 000    

926 Kultura fizyczna i sport 50 000 50 000 1 000 17 000 0 0 0

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 50 000 50 000 1 000 17 000    
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PRZYCHODY  BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

Paragraf Treść Kwota w złotych
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 

ze środków publicznych
w tym:
- z pożyczek

384 254

384 254

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

Paragraf Treść Kwota w złotych
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

w tym:
- kredyty
- pożyczki

620 257

57 426
562 831

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/………/2006
z dnia ……………..2006 roku

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku
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DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 

ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2007 ROK

I. Dochody  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami

Dział Rozdział Treść Kwota w zł

 Ogółem: 7 735 837

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 698

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 698

710 Działalność usługowa 372 918

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 28 681

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 65 021

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 796

71015 Nadzór budowlany 275 420

750 Administracja publiczna 420 560

75011 Urzędy wojewódzkie 379 660

75011 Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) 3 900

75045 Komisje poborowe 37 000 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 4 575 760

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 446 000

75414 Ochrona cywilna 129 760

851 Ochrona zdrowia 2 087 921

85156
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

2 087 921

852 Pomoc społeczna 247 980

85203 Ośrodki wsparcia 247 980

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku
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II. Wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami

    Wydatki w tym:  
Dział Rozdz. Treść Razem bieżące Wynagro-

dzenia i  
pochodne dotacje

  Ogółem: 7 735 837 7 735 837 5 043 756 99 724

700  Gospodarka mieszkaniowa 30 698 30 698 0 0

 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 30 698 30 698 0 0

710  Działalność usługowa 372 918 372 918 252 000 0

 71012 Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 28 681 28 681 0 0

 71013
Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

65 021 65 021 0 0

 71014 Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 3 796 3 796 0 0

 71015 Nadzór budowlany 275 420 275 420 252 000 0

750  Administracja publiczna 420 560 420 560 413 560 0
 75011 Urzędy wojewódzkie 379 660 379 660 379 660 0

 75011 Urzędy wojewódzkie -akcja 
kurierska 3 900 3 900 3 900 0

 75045 Komisje poborowe 37 000 37 000 30 000 0

754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 4 575 760 4 575 760 4 191 356 99 724

 75411 Komendy Powiatowe PSP 4 446 000 4 446 000 4 160 870 0

 75414 Obrona cywilna 129 760 129 760 30 486 99 724

851  Ochrona zdrowia 2 087 921 2 087 921 0 0

 85156

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

2 087 921 2 087 921 0 0

852  Pomoc społeczna 247 980 247 980 186 840 0

 85203 Ośrodki wsparcia 247 980 247 980 186 840 0
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III.    Dochody  budżetu  państwa  oraz  należne  powiatowi  związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zaleconych ustawami

Dział Treść Kwota w zł

Ogółem: 1 748 643

Dochody budżetu Państwa  związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

1 399 660

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 395 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 395 000

710 Działalność usługowa 400

71015 Nadzór budowlany 400

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 3 000

75411 Komendy powiatowe Powiatowej Straży 
Pożarnej 3 000

852 Pomoc społeczna 1 260

85203 Ośrodki wsparcia 1 260
Dochody budżetu Powiatu związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

348 983

700 Gospodarka mieszkaniowa 348 750

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 750

710 Działalność usługowa 20 

71015 Nadzór budowlany 20

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. 
pożarowa 150

75411 Komendy powiatowe Powiatowej Straży 
Pożarnej 150

852 Pomoc społeczna 63

85203 Ośrodki wsparcia 63
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DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 
WSPÓLNYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
 KTÓRYCH REALIZACJĘ POWIERZONO 

POWIATOWI WODZISŁAWSKIEMU NA 2007r.

Dział Rozdział Treść Kwota

Dochody 713 123
801 Oświata i wychowanie 272 920

80195 Pozostała działalność 272 920
803 Szkolnictwo wyższe 73 501

80395 Pozostała działalność 73 501
852 Pomoc społeczna 366 702

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 223 339
85204 Rodziny zastępcze 143 363

Wydatki 713 123
801 Oświata i wychowanie 272 920

80195 Pozostała działalność 272 920
803 Szkolnictwo wyższe 73 501

80395 Pozostała działalność 73 501
852 Pomoc społeczna 366 702

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 223 339
85204 Rodziny zastępcze 143 363

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku

15



DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO NA 2007r.

Dział Rozdział Treść Kwota 
w złotych

Kwota dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
ogółem: 4 438 250

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między j.s.t.
577 807

600 Transport i łączność 230 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 230 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 724
75414 Obrona cywilna 99 724

852 Pomoc społeczna 210 083
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 121 463
85204 Rodziny zastępcze 88 620

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych realizujących projekty finansowe 

z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
1 834 471

750 Administracja publiczna 1 834 471
75095 Pozostała działalność 1 834 471

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom 
niezliczonym do sektora finansów publicznych

857 672

851 Ochrona zdrowia 5 000
85195 Pozostała działalność 5 000

852 Pomoc społeczna 828 672
85202 Domy pomocy społecznej 828 672

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 000

926 Kultura fizyczna i sport 17 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17 000

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół 
i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz dla 

instytucji kultury
1 160 300

801 Oświata i wychowanie 429 000
80120 Licea ogólnokształcące 30 000
80130 Szkoły zawodowe 399 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 606 300
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 606 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000
92116 Biblioteki 125 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego 
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 8 000

851 Ochrona zdrowia 8 000
85111 Szpitale ogólne 8 000

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW 
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU 

SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA 2007r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki w 
złotych

WYDATKI OGÓŁEM: 3 006 673
750 Administracja publiczna 2 101 771

75095 Pozostała działalność 2 101 771
Wydatki związane z realizacją projektu EQUAL „Pomysł 
na sukces” 2 101 771

801 Oświata i wychowanie 373 112

80140 Centra  kształcenia  ustawicznego  i  praktycznego  oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 187 423

Wydatki związane z realizacją projektu EQUAL „Pomysł 
na sukces” 187 423

80195 Pozostała działalność 185 689
Wydatki  związane  z  realizacją  projektu  „Stypendium dla 
ucznia 2006/2007” 185 689

803 Szkolnictwo wyższe 49 422
80395 Pozostała działalność 49 422

Wydatki  związane  z  realizacją  projektu  „Stypendium dla 
studenta 2006/2007” 49 422

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 482 368
85333 Powiatowe urzędy pracy 482 368

Wydatki związane z realizacją projektu „Warkocz nadziei” 
w  ramach  sektorowego  programu  operacyjnego  rozwoju 
zasobów ludzkich – reintegracja zawodowa kobiet

134 717

Wydatki związane z realizacją projektu EQUAL „Pomysł 
na sukces” 347 651

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku

17



Załącznik Nr 9 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr I/     /2006
z dnia  …………..  2006 roku

kredyt/pożyczka na 
finansowanie 

wydatków, które 
pokryte zostaną z 

funduszy 
strukturalnych UE

Razem 5 831 044   491 238   5 339 806   174 806   1 500 000   0   

801
80120 1.1

Termomodernizacja obiektów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przy ul. Wyszyńskiego 41 w 
Wodzisławiu Śl.

Starostwo Powiatowe 
Wydział Infrastruktury 

Technicznej
2 166 044 491 238 1 674 806 174 806 1 500 000 0

801
80140 1.2 Termomodernizacja obiektów 

Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy ul. Gałczyńskiego 
1 w Wodzisławiu Śl.

Starostwo Powiatowe 
Wydział Infrastruktury 

Technicznej
3 665 000 0 3 665 000 0 0 0

Razem 8 018 218 612 390 2 807 000 275 000 240 000 0

600
60014 2.1 Modernizacja ul. Wiosny Ludów w 

Marklowicach Powiatowy Zarząd Dróg 3 150 000*** 160 022 230 000 30 000 0 0

40 000*

20 000**

600
60014 2.3

Modernizacja nawierzchni, budowa 
chodnika oraz kanalizacji przy ul. 
Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Zarząd Dróg 1 512 218*** 164 595 220 000 60 000 35 000** 0

600
60014 2.4 Modernizacja ul. Nowej w 

Czyżowicach Powiatowy Zarząd Dróg 300 000*** 28 000 272 000 80 000 35 000* 
35 000** 0

600
60014 2.5

budowa chodnika wraz 
zodwodnieniem oraz remont 
nawierzchni ul. 1 Maja w Godoie i ul. 
1 Maja w Skrzyszowie

Powiatowy Zarząd Dróg 900 000** * 0 335 000 65 000 40 000*
35 000** 0

600
60014 2.6 Modernizacja mostu na ul. 

Chrobrego w Wodzislawiu Śl. Powiatowy Zarząd Dróg 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0

Razem 4 414 000 1 606 000 2 808 000 895 000 1 913 000 1 913 000

3 801
80130

Rozbudowa i modernizacja 
bazy sportowej

Rozbudowa 
infrastruktury na 
rzecz stworzenia 

nowoczesnej i 
ogólnodostępnej 
bazy sportowej

3.1
Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Pszowskiej w 
Wodzisławiu Śl.

Starostwo Powiatowe 
Wydział Infrastruktury 

Technicznej
2005 - 2007 4 414 000 1 606 000 2 808 000 895 000 1 913 000 1 913 000

Ogółem 18 263 262 2 709 628 10 954 806 1 344 806 3 653 000 1 913 000
* - środki z planowanych porozumień z gminami
** - środki z PFOŚiGW
*** - przewidziano realizację kolejnych etapów zadania po roku 2008 900 000*** koszty szacunkowe, dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

Plan rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej w Powiecie 

Wodzisławskim

1

Plan poprawy jakości powietrza 
na obszarze Gmin 

wchodzących w skład Powiatu 
Wodzisławskiego poprzez 

zastąpienie istniejących źródeł 
ciepła nowoczesnymi źródłami 

niskoemisyjnymi

2

2.2
Budowa chodnika i kanalizacji oraz 
remont nawierzchni ul. 1 Maja w 
Gołkowicach

Powiatowy Zarząd Dróg 0259 773

Poprawa jakości 
powietrza 

atmosferycznego w 
Powiecie 

Wodzisławskim

2007-2009

Lp.
Budżet 

Powiatu

600
60014

Łączne 
nakłady 

finansowe
zł

Środki zewnętrzne
               w tym

350 000 40 000

Nazwa programu

Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 

komunikacyjnej

2007-2009

Okres 
realizacji 
programu

Nakłady 
finansowe
2007-2009

zł

756 000***

Zadanie Realizator
Nakłady 

finansowe do 
31.12.2006r.

Cel programu

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009

Finansowanie

2007
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PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Stan na dzień 
01.01.2007r. Przychody Wydatki Stan na dzień 

31.12.2007r.

45 000 600 000 620 000 25 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM 

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK

Stan na dzień 
01.01.2007r. Przychody Wydatki Stan na dzień 

31.12.2007r.

20 000 526 884 536 884 10 000

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku
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PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007r.

Dział Treść Stan środków na 
01.01.2007r. Przychody Wydatki Stan środków 

na 31.12.2007r

710
Działalność 

usługowa
35 000 390 850 390 850 35 000

Załącznik nr 12 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku

20



PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2007r.

Dział Rozdz. Nazwa Stan na 
01.01.2007r Dochody Wydatki Stan na 

31.12.2007r
  Razem 61 865 951 970 938 870 74 965

600  Transport i łączność 0 153 000 153 000 0
 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 153 000 153 000 0

  

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Syryni ul. Raciborska 3 0 153 000 153 000  

801  Oświata i wychowanie 56 345 550 550 542 650 64 245
 80120 Licea ogólnokształcące 6 000 28 450 32 450 2 000

  

Zespół Szkół im. 14 Pułku
Powst. ŚlWodzisław Śl ul. 
Szkolna 1 0 5 000 5 000 0

  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śl.ul. 
Wyszyńskiego 41 2 000 16 800 16 800 2 000

  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Rydułtowach ul. Skalna 1 4 000 6 650 10 650 0

 80130 Szkoły zawodowe 15 345 80 100 78 200 17 245

  

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl. ul. 
Pszowska 92 15 200 38 300 36 900 16 600

  

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. ul. 
Szkolna 1 0 13 000 13 000 0

  

Zespół Szkół Zawodowych
w Wodzisławiu Śl. ul. 
Gałczyńskiego 1 0 8 500 8 500 0

  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Pszowie ul. Traugutta 32 85 8 100 7 600 585

  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Rydułtowach ul. 
Obywatelska 30 0 4 100 4 100 0

Załącznik nr 13 do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego

Nr  I/……/2006
z dnia ……………..2006 roku
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Radlinie ul. Orkana 2 60 8 100 8 100 60

 80140

Centra kształcenia 
ustawicznego praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 30 000 242 000 232 000 40 000

  

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 
Wodzisławiu Śl.
Os. 1 Maja 16A 30 000 242 000 232 000 40 000

 80142

Ośrodki szkolenia, 
dokształcania i 
doskonalenia kadr 5 000 200 000 200 000 5 000

  

Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Wodzisławiu Śl.
ul. Gałczyńskiego 1 5 000 200 000 200 000 5 000

852  Pomoc społeczna 5 500 239 720 234 520 10 700

 85201
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 500 52 200 52 000 700

  
Dom Dziecka w Gorzyczkach
ul. Wiejska 8 500 52 200 52 000 700

 85202 Dom pomocy społecznej 5 000 186 000 181 000 10 000

  

Dom Pomocy Społecznej w 
Gorzycach ul. Bogumińska 
22 5 000 186 000 181 000 10 000

 85203 Ośrodki wsparcia 0 1 520 1 520 0

  

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
w Wodzisławiu Śl. ul. 
Bogumińska 15 0 1 520 1 520 0

854  
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 20 8 700 8 700 20

 85403
Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze 20 8 700 8 700 20

  

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w 
Wodzisławiu ul. Kopernika 
71 20 8 700 8 700 20
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OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 

NA ROK 2007r.

Projekt  uchwały  budżetowej  opracowano  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o  finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych,

2. ustawy z dnia 13 listopada 2003r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 203 poz. 1966), zwanej dalej ustawą o dochodach j.s.t.,

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.

 z  2001r.  Nr  142  poz.  1592  z  późn.  zm.), zwanej  dalej  ustawą  o  samorządzie 

powiatowym,

4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej  

klasyfikacji  dochodów  i  wydatków  oraz  przychodów  i  rozchodów  oraz  środków 

pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  (Dz.  Nr  107  poz.  726), zwanego  dalej 

rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji,

Prognozując dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. oparto się na:

1. sporządzonej w trybie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. informacji Ministra 

Finansów (pismo z dnia 11.10.2006r., znak ST4-4820/712/2006) w sprawie:

a. rocznych  planowanych  kwotach  poszczególnych  części  subwencji  ogólnej, 

przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007r.,

b. planowanej na 2007r. wpłacie do budżetu państwa,

c. planowanej  na  2007r.  kwocie  dochodów  z  tytułu  udziału  we  wpływach 

podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. wydanej, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, decyzji 

Wojewody  Śląskiego  z  dnia  20  października  2006r.  (pismo  znak  FB.I.  3011-

650/1/2006),  ustalającej  wskaźniki  dotacji  celowych  na  rok  2007  oraz  kwoty 

dochodów  należnych  budżetowi  państwa  z  tytułu  realizacji  zadań  z  zakresu 

administracji rządowej, 

3. Kalkulacji planowanych dochodów własnych, w tym w szczególności realizowanych 

przez jednostki budżetowe Powiatu.
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4. Pod uwagę również wzięto wskaźniki przyjęte przez Rząd R.P. w trakcie prac nad 

budżetem państwa na  2007r.  Wprawdzie  w sensie  formalnym budżet  powiatu  jest 

budżetem  „odrębnym”  w  stosunku  do  budżetu  państwa  jednakże,  w  sensie 

ekonomicznym,  jego  powiązanie  z  budżetem  państwa  jest  bardzo  duże,  gdyż  to 

właśnie z tej strony pochodzi większość dochodów powiatu. 

Przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej plan dochodów, przychodów i wydatków 

budżetu Powiatu Wodzisławskiego na rok 2007r. zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 85.565.264zł.
2. po stronie przychodów kwotą 384.254zł.
3. po stronie wydatków kwotą 85.329.261zł.
4. Po stronie rozchodów kwotą 620.257zł.

Należy podkreślić, iż w budżecie na 2007r. założono nadwyżkę budżetową w wysokości 

236.003zł. (stanowiącą, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych, różnicę między 

dochodami, a wydatkami budżetowymi), która wraz z planowanymi przychodami zostanie 

przeznaczona  na  spłatę  rozchodów  należnych  w  związku  z  kredytami  i  pożyczkami 

zaciągniętymi przez powiat.

Przypadająca na 2007r. spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

dotyczy  wydatków  majątkowych  związanych  z  realizacją  następujących  zadań 

inwestycyjnych:

1. Termomodernizacji  obiektów Zespołu  Szkół  Technicznych  przy  ul.  Pszowskiej  91 

(zadanie  realizowane  w  trzech  etapach).  Łączna  kwota  zaciągniętych  

na  powyższy  cel  pożyczek  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  wyniosła  2.415.884zł.  Wysokość  środków  finansowych 

przewidzianych w roku budżetowym 2007 na rozchody z powyższego tytułu, zamknie 

się kwotą 217.655zł.

2. Modernizacji  ul.  Wodzisławskiej  w  Turzy  Śląskiej.  Zadanie  współfinansowane  

ze  środków  SAPARD.  Na  wkład  własny  zaciągnięto  kredyt  inwestycyjny  

w  Górnośląskim  Banku  Gospodarczym  S.A.  Oddział  w  Wodzisławiu  Śląskim  

w  kwocie  291.910  zł.  Wysokość  środków  finansowych  przewidzianych  w  roku 

budżetowym 2007 na rozchody z powyższego tytułu, zamknie się kwotą 57.426zł.

3. Termomodernizacji  obiektów  Zespołu  Szkół  im  14  Pułku  Powstańców  Śląskich  

i  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Szkolnej  1. 

Wysokość  środków  finansowych  przewidzianych  w  roku  budżetowym  2007

na rozchody z powyższego tytułu, zamknie się kwotą 345.176zł.
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Ogółem planowane, w budżecie na 2007r., rozchody zamykają się kwotą 620.257zł. 

z czego:

a) 562.831zł. przypada na zaciągnięte pożyczki

b) 57.426zł. przypada na zaciągnięty kredyt.

I. PLAN DOCHODÓW  

Zgodnie  z  treścią  art.  167  ust.  1  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej jednostkom 

samorządu  terytorialnego  zapewnia  się  udział  w  dochodach  publicznych  odpowiednio  

do przypadających im zadań. Norma konstytucyjna gwarantuje sektorowi samorządowemu 

udział w dochodach publicznych, który powinien być odpowiedni do wykonywanych zadań, 

odsyłając jednocześnie, w zakresie określenia źródeł dochodów do ustawodawstwa zwykłego. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego  jest  ustawa  z  dnia  13  listopada  2003r.o  dochodach  jednostek  samorządu 

terytorialnego, która była po raz pierwszy zastosowana w trakcie prac nad budżetem na rok 

2004. Ustawa o dochodach j.s.t. wyszczególnia następujące źródła dochodów powiatu:

1. określone w art. 3 ust. 1 ww. ustawy obligatoryjne źródła dochodów takie jak:

a) dochody własne,

b) subwencja ogólna,

c) dotacje celowe z budżetu państwa.

2. określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy fakultatywne źródła dochodów takie jak:

a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

c) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Katalog dochodów własnych zawiera art. 3 ust. 2 oraz 5 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Należy podkreślić, iż założony na 2007r. plan dochodów jest wyższy od planu dochodów 

zawartego w projekcie  budżetu  na  2006r.  o  kwotę  9.449.340zł.,  tj.  o  12,41%.  Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest to, iż przewidywany jest większy wpływ do budżetu ze wszystkich 

ważniejszych  źródeł  dochodów,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie  udziału  powiatu  

w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 3.739.098zł., tj. o 18,95%). Ponadto, 

w  odróżnieniu  od  roku  ubiegłego,  wprowadza  się  do  budżetu  środki,  przeznaczone  

na realizację programów finansowanych ze źródeł zagranicznych.
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Strukturę dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. z uwzględnieniem 

źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela.

Źródła dochodów Kwota w 
złotych

Procentowy 
udział 

w dochodach 
ogółem

DOCHODY OGÓŁEM 85.565.264

I. Dochody własne, 
w tym:

30.317.708 35,43

1. Udział  powiatu  w  podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych 23.467.315 27,43

2. Udział  powiatu  w  podatku  dochodowym  od  osób 
prawnych 253.000 0,30

3. Dochody uzyskiwane przez  jednostki  organizacyjne 
powiatu 5.480.983 6,41

4. Dotacje  otrzymane  od  samorządu  województwa  na 
zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 346.421 0,40

5. Dotacje  otrzymane  z  powiatu  na  zadania  bieżące 
realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 366.702 0,43

6. Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie 
odrębnych przepisów 216.979 0,25

7. Odsetki  od  środków  bankowych  gromadzonych  na 
rachunkach bankowych powiatu 150.000 0,18

8. Odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat 36.308 0,04
II. Subwencja ogólna,

 w tym:
40.530.584 47,37

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 39.804.731 46,52
2. Część równoważąca subwencji ogólnej 725.853 0,85
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,  

 w tym:
11.066.461 12,93

1. Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami, 
w tym:

7.735.837 9,04

a) na realizację zadań służb, inspekcji i straży 4.721.420 5,52

2. Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.330.624 3,89

IV. Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 3.650.511 4,27
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1) DOCHODY WŁASNE
W ustawodawstwie  brak  jest  legalnej  definicji  dochodów  własnych  powiatu.  Próba  

ich zdefiniowania w obecnym stanie prawnym musi się zakończyć niepowodzeniem, gdyż 

ustawodawca nakazał do tej kategorii dochodów zaliczyć wszystko to, co nie jest subwencją 

lub dotacją  z  budżetu państwa  (Komentarz  do ustawy o samorządzie  powiatowym, praca 

zbiorowa pod redakcją Pawła Chmielnickiego, str.395, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,  

Warszawa 2005).

Źródła  dochodów własnych powiatu  określone  są  w art.  3  ust.  2  oraz  art.  5  ustawy  

o dochodach j.s.t. Zalicza się do nich:

1. należne  powiatowi  udziały  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób 

fizycznych;

2. należne powiatowi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów;

4. dochody  uzyskiwane  przez  powiatowe  jednostki  budżetowe  powiatu  oraz  wpłaty  

od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych 

jednostek budżetowych;

5. dochody z majątku powiatu;

6. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

7. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

8. 5,0%  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz  budżetu  państwa  w  związku  

z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 

ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9. odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej;

10. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

11. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, 

o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

12. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

13. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów, wśród, których 

najpoważniejsze  znaczenie  ma  dochód  określony  w  art.  23  ust.  3  ustawy  

z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  gruntami  i  nieruchomościami  

(Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) na podstawie którego, od wpływów osiąganych 
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w zakresie  gospodarki  gruntami  i  nieruchomościami  Skarbu  Państwa  potrąca  się  

25% jako dochód Powiatu.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. wysokość udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych  

na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Planowana wielkość kwot należnych budżetowi powiatu 

z  powyższego tytułu  jest  –jeszcze  przed  rozpoczęciem roku  budżetowego-  przekazywana 

przez  Ministerstwo  Finansów.  Pismem  z  dnia  11-10-2006r.  znak  ST4-4820-712/2006  

(data  wpływu  16.10.2006r.)  Minister  Finansów  poinformował,  iż  należna  Powiatowi 

Wodzisławskiemu  kwota  dochodów  z  tytułu  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób 

fizycznych  wyniesie  w  roku  budżetowym  2007  24.108.604zł.  Należy  podkreślić,  

iż informacja o planowanych dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

nie  ma  charakteru  dyrektywnego,  a  jedynie  informacyjno-szacunkowy  z  uwagi  na  fakt,  

iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. 

Realizacja  tych  dochodów  może  ulec  zmianie,  a  z  przekazanej  informacji  wynika,  

że ministerstwo nie ma na to bezpośredniego wpływu. Kierując się powyższymi przesłankami 

jak  i  faktem,  iż  dochody  z  tytułu  tegoż  podatku  często  nie  były  wykonywane  w  100%, 

obniżono prognozę dochodów z  tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych  w  budżecie  do  23.467.315zł.,  tj.  o  641.289zł.  Dokonując  korekty  dochodów 

przyjęto średnią wykonania tychże dochodów w budżecie z ostatnich czterech lat wynoszącą 

97,34%.  Należy  podkreślić,  iż  mimo  dokonania  korekty,  plan  dochodów  w  powyższym 

zakresie będzie wyższy, w stosunku do założeń przyjętych do budżetu na 2006r., o kwotę 

3.739.098zł., tj. o 18,95%. Dochody z powyższego tytułu stanowią 27,43% planu dochodów 

budżetu powiatu na 2007r.

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t. wysokość udziału we wpływach 

z  podatku dochodowego od osób prawnych,  od podatników tego podatku zamieszkałych  

na obszarze powiatu wynosi 1,40%. W projekcie budżetu na 2006r. wpływy z tytułu podatku 

dochodowego  od  osób  prawnych  oszacowano  na  poziomie  520.000zł.,  co  odpowiadało 

prognozowanej  wielkości  wykonania  tego  dochodu  do  końca  2006r.  Z  uwagi  na  fakt,  

iż po trzech kwartałach br. do budżetu powiatu wpłynęło jedynie niewiele ponad 190.000zł., 

w  planie  dochodów  na  2007r.  przyjęto,  jako  realną  do  osiągnięcia,  kwotę  253.000zł., 

odpowiadającą przypuszczalnemu wykonaniu dochodów z tegoż tytułu w 2006r. Dokonując 

powyższego szacunku kierowano się danymi przekazanymi w sporządzonych przez urzędy 

skarbowe  (tj.  organy  zobowiązane  do  przekazywania  udziałów  powiatu  w  podatku 

dochodowym od osób prawnych )  sprawozdaniach budżetowych. Stosownie do rozwiązań 
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przyjętych w ustawie o dochodach j.s.t., w sytuacji, kiedy podatnik podatku dochodowego od 

osób  prawnych  posiada  zakład  (oddział)  położony  na  obszarze  jednostki  samorządu 

terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we 

wpływach z  tego  podatku  jest  przekazywana  do  budżetu  j.s.t.,  na  której  znajduje  się  ten 

zakład lub filia, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o 

pracę. Skutkiem powyższego jest to, iż ponad dwadzieścia urzędów skarbowych przekazuje 

na rachunek budżetu dochody z powyższego tytułu. Tak, więc w dużym uproszczeniu można 

powiedzieć,  iż  „płatnikiem”  tego  podatku  są  urzędy  skarbowe,  państwowe  jednostki 

organizacyjne.  Planowane  na  2007r.  dochody  z  tytułu  udziału  powiatu  w  podatku 

dochodowym od osób prawnych stanowią 0,30% planu dochodów budżetu powiatu na 2007r.

W projekcie  budżetu  na  rok  2007  zaplanowano,  iż  powiatowe  jednostki  budżetowe 

powinny wygenerować dochody w wysokości 5.480.983zł., co w stosunku do założeń planu 

dochodów na rok 2006, stanowi wzrost o 918.923zł., tj. o 20,14%. Dochody z powyższego 

tytułu  stanowią  6,41%  planu  dochodów  budżetu  powiatu  na  2007r.  Sposób  ustalania 

poszczególnych  pozycji  dochodów  generowanych  przez  jednostki  organizacyjne  powiatu 

kształtuje się następujący sposób:

1. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” uwzględniono dochody 

od wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i  nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz od sprzedaży majątku stanowiącego majątek Skarbu Państwa. Wysokość należnych 

powiatowi  ww.  dochodów  kształtuje  się,  zgodnie  z  treścią  art.  23  ust.  3  ustawy  o 

gospodarce  gruntami  i  nieruchomościami,  na  poziomie  25%  pobranych  dochodów 

związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej.  

W  projekcie  budżetu  na  rok  2007  zaplanowano  dochód  w  wysokości  348.750zł., 

opierając  się  na  prognozie  zawartej  w  decyzji  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  20 

października  2006r.  (pismo znak  FB.I.  3011-650/1/2006)  ustalającej  dochody  Skarbu 

Państwa w rozdziale 70005 na poziomie 1.395.000zł.

2. W rozdziale 70095 uwzględniono planowane wpływy w wysokości 882.000zł., z tytułu 

czynszów  pobieranych  od  podmiotów  korzystających  z  nieruchomości  stanowiących 

własność powiatu. Dochody powyższe pobiera, zgodnie ze statutem, Powiatowy Zakład 

Zarządzania  Nieruchomościami  w  Wodzisławiu  Śląskim,  jednostka  organizacyjna 

Powiatu Wodzisławskiego.

3. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami powiat ma prawo do 5% dochodów w związku z wykonywaniem ww. zadań. 

Planowane w budżecie na rok 2007 kwoty z tego tytułu są znikome. Dochody związane z 
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realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

planuje się osiągnąć w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a. rozdział 71015 Nadzór budowlany 20zł.

b. rozdział 75411 Komendy Powiatowe P.S.P. 150zł.

c. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 63zł.

Dokonując  szacunku  dochodów  z  powyższego  tytułu  kierowano  się  wskaźnikami 

określonymi w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2006r. (pismo znak 

FB.I. 3011-650/1/2006) ustalającymi kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia 

do budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji 

rządowej.

4. W  rozdziale  75020  planuje  się  osiągnięcie  dochodów  w  wysokości  1.600.000zł. 

pochodzących  w  szczególności  z  tytułu  opłat  za  tablice,  dowody  rejestracyjne  oraz 

wydane prawa jazdy.  Ta kwota jest  niższa od prognozy przyjętej  w trakcie  prac nad 

budżetem na 2006r.,  z uwagi na fakt,  iż w chwili obecnej obserwowany jest znaczny 

spadek wpływów do budżetu w tym zakresie.

5. Zaplanowane  w  budżecie  na  rok  2007  dochody  z  tytułu  zawartych  umów  najmu  i 

dzierżawy  mienia  powiatu,  które  powinny  być  zrealizowane  przez  jednostki 

organizacyjne oświaty, powiatowe jednostki budżetowe, kształtują się na następującym 

poziomie:

a. rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 35.000zł.

b. rozdział 80130 Szkoły zawodowe 40.000zł.

c. rozdział 80140

Centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego

30.000zł.

Wielkości te są na podobnym poziomie jak w planie dochodów przyjętym w budżecie 

na  2006r.  Ponadto  są  zbliżone  do  przewidywanego,  wykonania  dochodów  

w powyższym zakresie w bieżącym roku budżetowym.

6. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w 2007r. planuje się osiągnąć dochody 

na poziomie  2.500.000zł.,  na co składać się będą w szczególności  wpłaty uiszczane  

w związku z pobytem pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Kwota 

planowanych  w  budżecie  na  2007r.  dochodów  jest  wyższa  od  planowanej  

w budżecie na 2006r. o 380.000zł.,  tj.  o 17,93%. Powyższy wzrost ma uzasadnienie  

we  wzroście  liczby  pensjonariuszy  przyjmowanych  do  Domu  Pomocy  Społecznej  
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w  Gorzycach  według  zasad  uregulowanych  w  znowelizowanej  ustawie  o  pomocy 

społecznej.

7. W  rozdziale  85403  „Specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze”, kwotę  dochodów 

zaplanowano  na  poziomie  45.000zł.  Wielkość  tę  oszacowano  na  poziomie 

przewidywanego  wykonania  za  rok  2006.  Dochody  uzyskiwane  w  tym  rozdziale 

klasyfikacji  budżetowej  pochodzić  będą  z  opłat  czynszowych  oraz  

z usług wykonywanych przez jednostkę.

Do  dochodów własnych  powiatu  ustawodawca  zalicza  również  dotacje  z  budżetów 

innych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym:

1. W budżecie powiatu na 2007r. zaplanowano, iż dochody z tytułu dotacji otrzymanych  

z  budżetu  samorządu  województwa  powinny  zamknąć  się  kwotą  346.421zł.  Środki  

te  wpłyną  do  budżetu  w  związku  z  realizacją  przez  powiat  -współfinansowanego  

ze środków unijnych oraz pochodzących z budżetu państwa- programu stypendialnego dla 

uczniów  i  studentów.  W związku  z  powyższym  z  budżetu  samorządu  województwa 

przekazane  zostaną  dotacje  celowe  w rozdziałach  80195  i  80395.  Z  kolei,  z  uwagi  

na  fakt,  iż  porozumienie  w  przedmiocie  letniego  i  zimowego  utrzymania  dróg 

wojewódzkich  nie  zostało  przedłużone  na  2007r.  powiat  nie  otrzyma  dotacji 

przekazywanej do tej pory w ramach rozdziału 60013. Kwota dochodów z tytułu dotacji 

celowych  otrzymywanych  z  samorządu  województwa  będzie  niższa  w  stosunku  

do  założeń  przyjętych  w  planie  dochodów  na  2006r.  o  296.016zł.,  tj.  o  46,08%.  

Dotacje pochodzące z budżetu samorządu województwa przeznaczone na wykonywanie 

ww. zadań stanowią 0,40% planu dochodów ogółem.

2. W roku 2007, budżet Powiatu Wodzisławskiego zostanie zasilony dotacjami celowymi w 

wysokości  366.702zł.,  których  źródłem  będą  budżety  innych  jednostek  samorządu 

terytorialnego,  w  związku  z  zawarciem  porozumień  w  sprawie  umieszczenia  dzieci  

z  innych  powiatów  w  Domu  Dziecka  w  Gorzyczkach  oraz  rodzinach  zastępczych 

działających  na  terenie  właściwości  miejscowej  Powiatu  Wodzisławskiego.  

W  przedmiocie  umieszczenia  dzieci  z  innych  powiatów  w  Domu  Dziecka  

w  Gorzyczkach,  zawarto  trzy  porozumienia  z  innymi  j.s.t.,  których  skutkiem  będzie 

zasilenie budżetu w 2007r. kwotą 223.339zł (rozdział 85201). Natomiast w przedmiocie 

umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych działających na terenie 

właściwości  miejscowej  Powiatu  Wodzisławskiego  -  zawarto  jedenaście  porozumień, 

których skutkiem będzie zasilenie budżetu w 2006r. kwotą 143.363zł (rozdział 85204). W 

stosunku  do  planu  dochodów  przyjętego  na  2006r.,  przewiduje  się,  iż  wpływy  
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z tytułu dotacji pochodzących z budżetów innych powiatów w związku z zawarciem przez 

powiat  wodzisławski  porozumień,  będą  w  2007r.  niższe  o  160.292zł.

tj., o 30,42%. Dotacje pochodzące z budżetów powiatów przeznaczone na wykonywanie 

ww. zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią 0,43% planu dochodów ogółem.

Stosownie do rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy

 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 164, poz. 1366), do budżetu powiatu wpłyną środki 

Funduszu  Pracy  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  kosztów  wynagrodzenia  i  składek  

na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników powiatowego  urzędu  pracy.  Zgodnie  z  treścią  

art. 2a cyt. ustawy, środki te stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy 

o  dochodach  j.s.t.  Z  kolei  na  podstawie  art.  5  ust.  1  pkt  11  ustawy  o  dochodach  j.s.t. 

zakwalifikowano dochód z  powyższego tytułu do dochodów własnych powiatu.  W planie 

dochodów na 2007r.  środki  pochodzące  z  funduszu  celowego (Funduszu Pracy)  powinny 

wynieść 216.979zł., co stanowi 0,25% planu dochodów budżetowych ogółem. W porównaniu 

do założeń przyjętych w budżecie na 2006r. plan dochodów na 2007r. uległ zmniejszeniu  

o 40.817zł., tj. o 15,83%

Stosownie  do  treści  art.  5  ust.  1  pkt  9  ustawy o  dochodach j.s.t.  źródłem dochodów 

własnych  powiatu  są  odsetki  od  środków  finansowych  zgromadzonych  na  rachunkach 

bankowych powiatu. W planie dochodów na 2007r. założono, iż z powyższego tytułu budżet 

powiatu  powinien  zostać  zasilony  kwotą  150.000zł.  Dochody  te  stanowią  0,18%  planu 

dochodów ogółem.

Zgodnie z treścią art.  5 ust.  1 pkt 9 ustawy o dochodach j.s.t  do dochodów własnych 

powiatu zalicza się odsetki od udzielonych pożyczek. W planie dochodów na 2007r. założono, 

iż  budżet  powiatu  zostanie  zasilony  kwotą  36.308zł.  Podstawą  formalnoprawną 

wprowadzenie tych środków do budżetu są zawarte -z samodzielnymi publicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej,  dla  których powiat  wodzisławski jest  organem założycielskim- umowy 

pożyczki. Dochody te stanowią 0,04% planu dochodów ogółem.

2) SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z treścią art.  7 ust.  1 pkt 2 i  4 ustawy o dochodach j.s.t.  subwencja ogólna  

dla powiatów składa się z następujących części: 

1. wyrównawczej,

2. równoważącej,
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3. oświatowej.

Część  wyrównawcza  subwencji  ogólnej  składa  się  z  kwoty  podstawowej  oraz  kwoty 

uzupełniającej.  Kwotę  podstawową  otrzymują  powiaty,  w  których  wskaźnik  dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik „P”) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów 

podatkowych  dla  wszystkich  powiatów  (wskaźnik  „Pp”).  Natomiast  kwotę  uzupełniającą 

otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy 

bezrobocia  w powiecie i  stopy bezrobocia w kraju (wskaźnik „B”) jest  wyższy od 1,10.  

Część  równoważącą  subwencji  ogólnej  dzieli  się  między  powiaty  w  celu  uzupełnienia 

dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań w sposób określony w rozporządzeniu 

Ministra  Finansów  dnia  21  września  2006r.  w  sprawie  podziału  części  równoważącej  

subwencji ogólnej dla powiatów na 2007r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1208). 

Pismem  z  dnia  11.10.2006  roku  (znak  ST4-4820-712/2006/1892)  Minister  Finansów 

poinformował,  iż przypadająca na Powiat  Wodzisławski  w roku budżetowym 2007 kwota 

subwencji  ogólnej  wyniesie  40.530.584zł.,  z  tego  na  część  oświatową  przypadnie  kwota 

39.804.731zł,. natomiast na część równoważącą 725.853zł. Generalnie rzecz biorąc można 

stwierdzić, iż w porównaniu do założeń przyjętych w trakcie prac nad projektem budżetu  

na 2006r. odnotowuje się wzrost wpływów budżetowych, których źródłem są subwencje,  

o kwotę 1.482.300zł., tj. o 3,80%. Z tego część oświatowa subwencji ogólnej będzie większa 

o kwotę 1.273.295zł., tj. o 3,30% i wyniesie 39.804.731zł. Powyższa kwota jest identyczna 

jak w ustawie w roku bazowym skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany 

realizowanych  zadań  oświatowych.  Ponadto  w  planie  dochodów na  2007r.  uwzględniono 

kwotę  725.853zł.,  stanowiącą  należną powiatowi  część  równoważącą  subwencji  ogólnej.  

W porównaniu  do  roku ubiegłego odnotowuje  się  wzrost  dochodu z  powyższego tytułu  

o kwotę 209.005zł.,  tj.  o 40,44%. Na część równoważącą subwencji  ogólnej składają się, 

zgodnie  z ww. rozporządzeniem, następujące kwoty:

1. 318.838zł. stanowiąca  dodatnią  różnicę  wydatków na  rodziny zastępcze między 2004  

i  2005,  powiększoną  o  środki  z  rezerwy  subwencji  ogólnej  przyznane  

w 2004r. na rodziny zastępcze.

2. 407.015zł. z  tytułu wyrównywania różnic między dochodami planowanymi na 2007r.  i 

2006r.

Z kalkulacji  przedstawionej przez Ministra Finansów w ww. piśmie wynika ponadto,  

iż  Powiat  Wodzisławski  nie  otrzyma części  wyrównawczej  subwencji  ogólnej.  Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest to, iż wskaźnik „P” dla Powiatu Wodzisławskiego wynosi 121,33, 

a  „Pp”  dla  wszystkich  powiatów  108,24.  Tylko  osiągnięcie  wskaźnika  „P"  mniejszego  
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niż „Pp" uprawniałoby Powiat Wodzisławski do otrzymania kwoty podstawowej subwencji 

wyrównawczej.  Ponieważ  wskaźnik  bezrobocia  w  Powiecie  Wodzisławskim liczony  jako 

iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju wynosi 0,909 i jest niższy  

od  1,10  nie  przyznano również  Powiatowi  Wodzisławskiemu kwoty  uzupełniającej  kwotę 

wyrównawczą subwencji ogólnej. 

3) DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie  z  treścią  art.  8  ustawy  o  dochodach  j.s.t.  powiat  może  otrzymywać  dotacje 

celowe z budżetu państwa na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,

2) zadania  realizowane  przez  j.s.t.  na  mocy  porozumień  zawartych  z  organami 

administracji rządowej,

3) usuwanie  bezpośrednich  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego, 

skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,

4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,

5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych,

6) realizację zadań służb, inspekcji i straży.

Przewidywany  na  2007r.  plan  dotacji  celowych  pochodzących  z  budżetu  państwa 

przeznaczonych dla Powiatu Wodzisławskiego zamyka się kwotą 11.066.461zł., z tego:

1) na  dotacje  celowe  przeznaczone  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi ustawami przypada 

kwota 7.735.837zł., 

2) na dotacje celowe przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych powiatu 

przypada kwota 3.330.624zł.

W porównaniu do założeń przyjętych w trakcie prac nad budżetem na 2006r. stwierdza się 

wzrost kwoty dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa o 436.325zł., tj. o 4,10%. 

Relatywnie  wysoki  wzrost  odnotowano  w  zakresie  dotacji  celowych  przeznaczonych  

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi. 

Z  powyższego  tytułu  do  budżetu  powiatu  wpłynie,  w  2007r.,  kwota  7.735.837zł.,  

która jest wyższa w stosunku do wskaźników budżetowych obowiązujących na rok 2006  

o  834.185zł.,  tj.  o  12,09%.  W ramach  tej  grupy  dochodów,  znaczny  wzrost  stwierdzono 

jednakże jedynie w zakresie dotacji przekazywanych w rozdziałach 85156 i 75411.
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Kolejny rok z rzędu zmniejsza się kwota dotacji przeznaczonych na realizację bieżących 

zadań  własnych  powiatu.  O  ile  w  planie  dochodów  na  2006r.  przyjęto,  

iż z powyższego tytułu wpłynie do budżetu kwota 3.728.484zł., to już w roku 2007 będzie 

to kwota 3.330.624zł., tj. mniejsza o 397.860zł. (10,67%).,

Podstawą formalnoprawną umożliwiającą wprowadzenie dotacji pochodzących z budżetu 

państwa do budżetu powiatu jest decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2006r. 

(pismo znak FB.I.  3011-650/2/2006),  ustalająca wskaźniki  dotacji  celowych na rok 2007  

oraz  kwoty  dochodów  należnych  budżetowi  państwa  z  tytułu  realizacji  zadań  z  zakresu 

administracji rządowej opracowana w szczegółowości do rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Podział  środków  dotacyjnych  przeznaczonych  na  wykonywanie  przez  Powiat  zadań  

z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  ustawami,  w  rozbiciu  

na  poszczególne  działy  i  rozdziały  klasyfikacji  budżetowej  przedstawia  się,  w  roku 

budżetowym 2007,w następujący sposób:

1. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”. Planowana, na 2007r. kwota dochodów z tytułu 

należnych z budżetu państwa dotacji celowych wyniesie 30.698zł, z tego całość tej kwoty 

przypada na rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Dotacja ta jest 

wyższa w stosunku do zaplanowanej na rok budżetowy 2006 o 1.497zł., tj. o 5,13%.

2. Dział  710  „Działalność  usługowa”.  Planowana,  na  2007r.  kwota  dochodów  z  tytułu 

należnych z budżetu państwa dotacji celowych wyniesie 372.918zł. z tego:

a) w  rozdziale  71012  „Ośrodki  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej”  kwota 

dotacji wyniesie 28.681zł,

b) w  rozdziale  71013  „Prace  geodezyjne  i  kartograficzne”  kwota  dotacji  wyniesie  

65.021zł.,

c) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” kwota dotacji wyniesie 

3.796zł,

d) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwota dotacji wyniesie 275.420zł.

W sumie, w dziale 710 odnotowano wzrost planu dotacji o kwotę 21.516zł. tj. 6,12%.  

Kolejny rok z rzędu powiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego,  który  w  stosunku  do  założeń  przyjętych  w  2006r.  wzrósł  o  kwotę 

21.600zł., tj. o 8,51%. W rozdziale 71012 kwota dotacji celowej zmniejsza się z 29.005zł. 

do 28.681zł. Na zbliżonym poziomie utrzymano dotacje przekazywane w rama rozdziału 

71013 (w roku 2006 65.867zł., natomiast plan na 2007r. 65.021zł.). W bardzo niewielkim 

stopniu zwiększono dotację przekazywaną w rozdziale 71014 (2.710zł. w 2006r. i 3.796zł. 

w 2007r.).
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3. Dział  750 „Administracja  publiczna”.  Planowana, na 2007r.  kwota dochodów z tytułu 

należnych z budżetu państwa dotacji celowych wyniesie 420.560zł. z tego:

a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwota dotacji wyniesie 379.660zł.

b) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)” kwota dotacji wyniesie 

3.900 zł.

c) w rozdziale 75045 „Komisje poborowe” kwota dotacji wyniesie 37.000zł.

W stosunku  do  planu  dochodów  na  2006r.  odnotowano  nieznaczny,  bo  zamykający  

się kwotą 5.867zł. (1,38%) spadek dochodów z tytułu dotacji celowych przekazywanych 

w ramach działu 750, w tym największe obniżenie kwoty dotacji stwierdzono w rozdziale 

75045. O ile na 2006r. przewidziano dotację w wysokości 43.000zł., to na 2007r. jedynie 

37.000zł. Dotacje przekazywane w ramach rozdziałów 75011 utrzymane są w zasadzie  

na zbliżonym poziomie.

4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Planowana, na 2007r. 

kwota  dochodów z  tytułu  należnych  powiatowi  z  budżetu  państwa  dotacji  celowych 

wyniesie 4.575.760zł., z tego:

a) w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” kwota dotacji 

wyniesie 4.446.000zł.,

b) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwota dotacji wyniesie 129.760zł.

W dziale 754 odnotowano, w trakcie prac na budżetem na 2007r. wzrost, w stosunku  

do  roku  poprzedniego,  z  tytułu  otrzymanych  z  budżetu  państwa  dotacji  celowych, 

zamykający się w kwotą 237.300zł. tj. o 5,47%. O 107.540zł., tj. o 2,48% wzrośnie plan 

wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 

Z kolei ze 130.460zł. do 129.760zł. zmniejszy się plan dotacji celowych przekazywanych 

z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej.

5. Dział 851 „Ochrona zdrowia”. Planowana na 2007r. kwota dochodów z tytułu należnych 

z.  budżetu  państwa  dotacji  celowych  wyniesie  2.087.921zł.,  z  tego  całość  tej  kwoty 

przypada  na  rozdział  85156  „składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  oraz  świadczenia  

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Dotacja ta jest wyższa 

w stosunku do zaplanowanej na rok budżetowy 2006 o kwotę 579.739zł., tj. o 38,44%.

6. Dział 852 „Pomoc społeczna”. Planowana na 2007r. kwota dochodów z tytułu należnych 

z  budżetu  państwa  dotacji  celowych  (§  2110)  wyniesie  247.980zł.  z  tego  całość  

tej kwoty przypada na rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”. W stosunku do roku ubiegłego 

plan dotacji w powyższym zakresie nie ulega zmianie.
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Na realizację  bieżących  zadań  własnych  powiatu  planowana  kwota  dotacji  z  budżetu 

państwa na rok 2007 wyniesie  3.330.624zł. Całość tej kwoty przekazywana jest w ramach 

rozdziału 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85202 „Domy 

pomocy  społecznej”.  Analogicznie  jak  w  roku  ubiegłym  odnotowano  poważny  spadek 

dochodów w tej grupie dotacji. Plan dotacji na 2006r. w tym zakresie wynosił 3.728.484zł., 

tak  więc  planowana  kwota  w  roku  2007  będzie  niższa  o  397.860zł.,  tj.  o  10,67%. 

Systematyczne zmniejszanie kwot dotacji celowych na zadania własne powiatu jest skutkiem 

przyjętych w ustawie o dochodach j.s.t. rozwiązań, których celem jest zwiększanie dochodów 

własnych jednostek samorządu terytorialnego z jednoczesnym zmniejszaniem kwot dotacji  

i subwencji.

4) ŚRODKI  NA  DOFINANSOWANIE  WŁASNYCH  ZADAŃ  BIEŻĄCYCH 

POWIATU POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

W  związku  z  podpisaniem  przez  Powiat  Wodzisławski  umów  na  realizację  zadań 

finansowanych bądź współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

w szczególności  z budżetu Unii  Europejskiej,  plan dochodów budżetu powiatu zwiększy  

się o kwotę 3.650.511zł. Z tego:

1. 2.802.362zł. - przypada na rozdział 75095; dysponent środków Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śląskim,

2.   249.897zł. - przypada na rozdział 80140; dysponent środków Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,

3.   598.252zł. - przypada  na  rozdział  85333;  dysponent  środków  Powiatowy  Urząd 

Pracy w Wodzisławiu Śląskim,

Analizując  plany  dochodów  na  2006  i  2007r.  można  stwierdzić,  iż  nastąpił  wzrost 

dochodów powiatu o kwotę 9.449.340zł. tj. o 12,41%. Głównymi przyczynami tego zjawiska 

jest bardzo optymistyczna prognoza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

(wzrost w stosunku do poprzedniego roku budżetowego o kwotę 3.739.098zł., tj. o 18,95%) 

jak  i  wprowadzenie  do  budżetu  środków  przeznaczonych  na  realizację  programów 

finansowanych  bądź  współfinansowanych  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 

Europejskiej.  Oceniając  fakt  wzrostu  dochodów  pozytywnie  należy  jednakże  pamiętać,  

iż plan dochodów jest w swej istocie jedynie mniej lub bardziej prawdopodobną prognozą 

(art.  34 ust.  1  pkt  1  ustawy o finansach publicznych).  Oparcie  budżetu powiatu w dużej 

mierze na wpływach podatkowych, których ściągalność w okresach dekoniunktury będzie 
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stosunkowo niska,  może w przyszłości stanowić zagrożenie dla prawidłowej  i  terminowej 

realizacji zadań wykonywanych przez powiat.  Zjawisko to jest tym bardziej niepokojące,  

że systematycznemu zwiększeniu ulega lista zadań nakładanych ustawami na powiat, które 

skutkują  oczywiście  zwiększeniem wydatków budżetowych.  Niestety  brak  jest  wskazania 

źródła  finansowania  zwiększonych  obowiązków.  Niepokój  również  budzi  fakt,  iż  dotacje 

przekazywane z  budżetu  państwa na  realizację  zadań w zakresie  administracji rządowej  

są zwykle nieadekwatne do wydatków ponoszonych przez samorząd. 

II. PLAN WYDATKÓW  

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą 

być  ponoszone  na  cele  i  w  wysokościach  ustalonych  w  ustawie  budżetowej,  uchwale 

budżetowej  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  w  planie  finansowym  jednostki  sektora 

finansów  publicznych.  Wskazana  norma  prawna  zakłada  dyrektywność  wydatków, 

budżetowych  a  także  ich  zgodność  z  planami  finansowymi.  Z  kolei,  stosownie  do  treści

art.  167 ust.  2  ustawy o finansach publicznych,  wydatki  budżetowe jednostek  samorządu 

terytorialnego  są  przeznaczane  na  realizację  zadań  określonych  w  ustawach,  

a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,

2) zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  i  inne  zadania  zlecone  jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami,

3) zadania  przejęte  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  do  realizacji  w  drodze 

umowy lub porozumienia,

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) pomoc  rzeczową  lub  finansową  dla  innych  jednostek  samorządu  terytorialnego, 

określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wśród wydatków, których podział został dokonany w ww. przepisie prawa, podstawowe 

znaczenie mają wydatki na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań 

własnych powiatu zawiera art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Opracowując plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. kierowano się 

następującymi założeniami:

1) Prognoza  średniorocznej  inflacji  przyjęta  przez  Ministra  Finansów  w  konstrukcji 

projektu budżetu państwa na 2007r. wyniesie 1,9%.
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2) Plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. będzie niższy od planu 

dochodów o kwotę 236.003zł.

3) Nadwyżka  budżetowa  oraz  przychody  zabezpieczą  spłatę  rozchodów  należnych 

bankowi  oraz  państwowemu  funduszowi  celowemu  w  związku  z  kredytami  

i pożyczkami zaciągniętymi przez powiat.

4) W planie  wydatków tworzy  się  rezerwę  ogólną  w  kwocie  669.433zł.,  stanowiącą 

0,78%  planu  wydatków.  Zgodnie  z  treścią  art.  173  ust  4  ustawy  o  finansach 

publicznych,  kwota  rezerwy  ogólnej  nie  może  być  wyższa  niż  1%  planowanych 

wydatków budżetowych.

Założony  na  2007r.  plan  wydatków  zamyka  się  kwotą  85.329.261zł.  i  jest  wyższy,  

w  stosunku  do  założeń  przyjętych  do  ubiegłorocznego  budżetu,  o  kwotę  5.062.146zł.  

tj. 6,31%. 

Strukturę planowanych na 2007r. wydatków z wyszczególnieniem rodzajów i grup 

wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Rodzaj wydatku
Kwota planowanych 

wydatków w złotych

Procentowy udział 

w ogólnej kwocie wydatków

wydatki ogółem 85.329.261

wydatki bieżące 

w tym:
81.510.455 95,52

wynagrodzenia  i  pochodne 

od wynagrodzeń
52.428.098 61,44

dotacje 4.438.250 5,20
wydatki  związane  z  obsługą 

długu publicznego
150.637 0,18

wydatki majątkowe 3.818.806 4,48

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2007r. podzielono w objaśnieniu na cztery grupy:

1. wydatki, których źródłem finansowania są dochody własne powiatu, w rozumieniu art. 

5 ustawy o dochodach j.s.t., oraz część równoważąca subwencji ogólnej,

2. wydatki, których źródłem finansowania  jest część oświatowa subwencji ogólnej,

3. wydatki,  których  źródłem  finansowania  są  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu 

państwa  na  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania  zlecone  

do  wykonania  ustawami  oraz  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  

na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
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4. wydatki,  których  źródłem  finansowania  są  środki  publiczne  pochodzące  z  innych 

źródeł niż wyżej wymienione,

Takie  przedstawienie  struktury  wydatków  pozwala  na  powiązanie  ich  ze  źródłami 

dochodów, co czyni budżet przejrzystym i czytelnym.

1.) WYDATKI,  KTÓRYCH  ŹRÓDŁEM  FINANSOWANIA  SĄ  DOCHODY 

WŁASNE  POWIATU  ORAZ  WPŁYWY  Z  CZĘŚCI  RÓWNOWAŻĄCEJ 

SUBWENCJI OGÓLNEJ.

Na pokrycie wydatków powiatu, których źródłem finansowania są dochody własne 

oraz część równoważąca subwencji ogólnej, należy zabezpieczyć w budżecie powiatu na 

2007r.  kwotę  31.504.526zł.  Środki  te  zostaną  przeznaczone  na  sfinansowanie  niżej 

wymienionych wydatków:

1. W ramach rozdziału 02002 „Nadzór  nad gospodarką  leśną” zaplanowano wydatki  

w wysokości 23.000zł. Zaplanowana kwota odpowiada przewidywanemu wykonaniu 

tych  wydatków  w  roku  2006.  Środki  budżetowe  wydatkowane  będą 

przez  starostwo  powiatowe,  powiatową  jednostkę  budżetową,  w  związku  

z  zawartym  porozumieniem  pomiędzy  Starostą  Wodzisławskim,  a  Nadleśniczym 

Lasów Państwowych w Rybniku w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących  własności  Skarbu  Państwa  stosownie  do  zapisów  ustawy  

z  dnia  28  września  1991r.  o  lasach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2000r.  Nr  56  poz.  679  

z późn. zm.).

2. W ramach rozdziału 600 „Transport i łączność”, zaplanowano wydatki Powiatowego 

Zarządu Dróg w Syryni, w szczególności na zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 

ustawy  o  samorządzie  powiatowym  dotyczące  transportu  zbiorowego  i  dróg 

publicznych W przedłożonym projekcie  budżetu na 2007r.  zaplanowano, w ramach 

tegoż rozdziału, wydatki na poziomie 5.402.346zł. W ramach planu finansowego PZD 

kwotę  1.150.046zł.  planuje  się  przeznaczyć  na  wydatki  remontowe,  natomiast 

885.000zł. na wydatki o charakterze inwestycyjnym, co łącznie stanowi 37,67% planu 

wydatków  ponoszonych  w  ramach  rozdziału  60014  klasyfikacji  budżetowej.   W 

ramach przyznanych środków PZD planuje dokonanie między innymi następujących 

ważniejszych (kapitałochłonnych) prac inwestycyjnych:

a. Dokumentacja projektowa oraz budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. 

I-go Maja w Godowie.
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b. Przebudowa skrzyżowania ulic I-go Maja, Skrzyszowskiej i Turskiej w Mszanie 

wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej.

c. Dokumentacja projektowa remontu na ul. Chrobrego Wodzisławiu Śl.

d. Modernizacja ul. Nowej w Czyżowicach,

e. Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Marklowicach.

3. W  dziale  630  „Turystyka”,  rozdziale  63095,  zaplanowana  kwota  wydatków 

budżetowych  w  roku  2007  wyniesie  20.000zł.  Środki  powyższe  posłużą  

do  sfinansowania  kosztów  wydania  „Programu  Rozwoju  Turystki  i  Rekreacji  

dla  Powiatu  Wodzislawskiego  na  lata  2006-2013”.  Dysponentem  środków 

budżetowych w powyższym zakresie  będzie  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 

Śląskim.

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami”  planowana  kwota  wydatków  (finansowanych  ze  środków 

własnych powiatu oraz subwencji równoważącej) na 2007r. wyniesie 20.000zł. Całość 

tej  kwoty  zostanie  przeznaczona  na  prace  związane  z  uregulowaniem  stanów 

formalno-prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wodzislawskiego. 

Dysponentem  środków  budżetowych  w  powyższym  zakresie  będzie  Starostwo 

Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

5. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” 

kwota wydatków w wysokości 982.000zł. przeznaczona jest na wykonywania zadań 

związanych  z  gospodarką  nieruchomościami  powiatowymi.  Dysponentem  tych 

środków  jest  Powiatowy  Zakład  Zarządzania  Nieruchomościami  w  Wodzisławiu 

Śląskim  –  powiatowa  jednostka  budżetowa.  Z  powyższej  kwoty  zabezpiecza  

się 100.000zł. na wydatki inwestycyjne.

6. W  dziale  710  „Działalność  usługowa”,  rozdziale  71013  „Prace  geodezyjne  

i  kartograficzne”  ze  środków  własnych  zabezpiecza  się  kwotę  30.000zł.  

z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne,  a  w  szczególności  na  modernizacji  operatów  ewidencji  gruntów

i budynków.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna”, w budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki 

na poziomie 14.669.312zł. Z powyższej kwoty wydatków należy odliczyć wydatki, 

których źródłem finansowania są dotacje pochodzące z budżetu państwa oraz środki 

przeznaczone  na  realizację  programów  finansowanych  ze  źródeł  zagranicznych. 
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Dotyczy  to  wydatków  umiejscowionych  w  następujących  rozdziałach  klasyfikacji 

budżetowej:

a. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”      37.000zł.

b. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”    383.560zł.

c. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” 2.802.362zł.

Po  odliczeniu  powyższych  wydatków  do  rozdysponowania  pozostaje  kwota 

11.446.390zł.,  którą  planuje  się  przeznaczyć  na  finansowanie  jest  kosztów 

działalności  Starostwa  Powiatowego,  promocji  Powiatu  Wodzisławskiego  jak  

i funkcjonowania Rady Powiatu. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” planuje 

się dokonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 451.000zł. Dotyczą one głównie 

zakupu sprzętu komputerowego,  jak i  pokrycia  kosztów infrastruktury w ramach 

projektu SEKAP. 

8. W  dziale  757  „Obsługa  długu  publicznego”  zaplanowano  wydatki  finansowane  

ze środków własnych na poziomie 118.500zł. Na powyższą kwotę składają się:

a. wydatki, które zostaną poniesione w ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów 

wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  jednostek  samorządu  terytorialnego,” 

dotyczące  zapłaty  odsetek  w  wysokości  16.500zł.  

od  zaciągniętego  kredytu  przeznaczonego  na  sfinansowanie  kosztów  zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacją ul. Wodzisławskiej w Turzy Śląskiej.”

b. wydatki w kwocie 102.000zł., które zostaną zabezpieczone w ramach rozdziału 

75704  „Rozliczenia  z  tytułu  poręczeń  i  gwarancji  udzielonych  przez  Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządy terytorialnego” dotyczące potencjalnej zapłaty 

zobowiązania  z  tytułu  poręczenia  udzielonego  przez  powiat  SP  ZOZ-wi  w 

Wodzisławiu  Śląskim  w  związku  z  zaciągniętą  przez  zakład  pożyczką  w 

WFOŚiGW w Katowicach.

Omawiając  wydatki  w  tym  dziale  klasyfikacji  budżetowej  nie  sposób  pominąć 

problematyki związanej z zadłużeniem powiatu. Koszty obsługi długu publicznego 

obejmują tylko odsetki,  natomiast  z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów  

i pożyczek w budżecie na 2007r. należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę 620.257zł. 

przeznaczoną na spłatę rozchodów, stanowiących raty kapitałowe od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. W porównaniu do założeń przyjętych do budżetu w 2006r. 

plan  rozchodów  jest  mniejszy  o  kwotę  289.552zł.,  tj.  o  31,83%.  Natomiast 

planowany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknie  

się na koniec roku budżetowego kwotą 4.869.618zł.
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9. W ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, zaplanowano rezerwę ogólną, 

której wysokość wynosi 669.433zł., tj. 0,78% planu wydatków. Należy nadmienić, iż 

kwota  tej  rezerwy nie  przekracza  wysokości  ustalonej  w art.  173  ust  4  ustawy o 

finansach publicznych, tj. 1% planowanych w danym roku budżetowym wydatków.

10. W ramach rozdziału 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” 

zaplanowano  wydatek  w  kwocie  281.292zł.,  który  w  swej  istocie  stanowi  wyraz 

mechanizmu  solidarnościowego,  a  jego  celem  jest  przekazywanie  środków 

finansowych  jednostkom  samorządu  terytorialnego  osiągającym  relatywnie  niższe 

dochody.  W porównaniu do  projektu budżetu  na 2006r.  kwota,  którą  powiat  musi 

odprowadzić do budżetu państwa wzrosła o 276.700zł. (6.025%).

11. Ze środków własnych powiatu oraz części równoważącej subwencji ogólnej planuje 

się w 2007r. finansowanie następujących zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w 

Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:

a. Termomodernizacja  obiektów  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śląskim. Planowana kwota wydatków 

inwestycyjnych,  finansowanych  z  środków  budżetowych  wyniesie  w  2007r. 

174.806zł. (rozdział 80120).

b. Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Marklowicach. Planowana kwota wydatków 

inwestycyjnych,  finansowanych  z  środków  budżetowych  wyniesie  w  2007r. 

30.000zł. (rozdział 60014).

c. Budowa  chodnika  i  kanalizacji  oraz  remont  nawierzchni  ul.  1-go  Maja  

w Gołkowicach. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych, finansowanych z 

środków budżetowych wyniesie w 2007r. 40.000zł. (rozdział 60014).

d. Modernizacja  nawierzchni,  budowa  chodnika  oraz  kanalizacji  przy  

ul.  Skrzyszowskiej  w  Wodzisławiu  Śl.  Planowana  kwota  wydatków 

inwestycyjnych,  finansowanych  z  środków  budżetowych  wyniesie  w  2007r. 

60.000zł. (rozdział 60014).

e. Modernizacja  ul.  Nowej  w  Czyżowicach.  Planowana  kwota  wydatków 

inwestycyjnych,  finansowanych  z  środków  budżetowych  wyniesie  w  2007r. 

80.000zł. (rozdział 60014).

f. Budowa  chodnika  wraz  z  odwodnieniem  oraz  remont  nawierzchni  

ul.  1-go Maja w Godowie i  ul.  1-go Maja w Skrzyszowie. Planowana kwota 

wydatków inwestycyjnych, finansowanych z środków budżetowych wyniesie w 

2007r. 65.000zł. (rozdział 60014).
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g. Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ul.  Pszowskiej  

w  Wodzisławiu  Śląskim.  Planowana  kwota  wydatków  inwestycyjnych, 

finansowanych z środków budżetowych wyniesie, w 2007r., 895.000zł. (rozdział 

80130).

12. W  ramach  rozdziałów  85111  „Szpitale  ogólne”,  85149  „Programy  polityki 

zdrowotnej”  oraz  85195  „Pozostała  działalność”  zaplanowano  wydatki  w  kwocie 

30.000zł  z  przeznaczeniem  na  realizację  ustawowych  zadań  powiatu  w  zakresie 

promocji  i  ochrony  zdrowia.  Dotyczy  to  w  szczególności  wykonania  zadań 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej  

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135), gdzie na powiat 

nałożono m. in. obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów programów 

zdrowotnych i  stanu  zdrowia  mieszkańców powiatu  (po  konsultacji  z  właściwymi 

terytorialnie gminami).

13. W  ramach  rozdziału  85201  „Placówki  opiekuńczo-wychowawcze”  zaplanowano 

wydatki Domu Dziecka w Gorzyczkach jak i koszty usamodzielnień wychowanków. 

Należy  jednak  nadmienić,  iż  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  z  innych 

powiatów  umieszczonych  w  wodzisławskiej  placówce,  powiatowi  przysługuje 

dotacja.  Natomiast  w  przypadku  umieszczenia  dziecka  z  terenu  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  placówce  prowadzonej  przez  inną  jednostkę  samorządu 

terytorialnego, koszty jego utrzymania, w formie dotacji pokrywa z kolei nasz powiat. 

Podstawą wzajemnych rozliczeń finansowych są, zawierane w trybie przewidzianym 

w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  porozumienia  między  jednostkami  samorządu 

terytorialnego. Podobny mechanizm przyjęty został w zakresie funkcjonowania rodzin 

zastępczych,  gdzie  wydatków  dokonuje  się  w  ramach  rozdziału  85204  „Rodziny 

zastępcze”. W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” plan wydatków 

na 2007r. zamyka się kwotą 2.022.341zł. Z tego na dotacje przeznaczone w związku z 

umieszczeniem dziecka z terenu Powiatu Wodzisławskiego w placówce prowadzonej 

przez  inną  jednostkę  samorządu  terytorialnego  przeznacza  się  kwotę  121.463zł. 

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem Domu 

Dziecka w Gorzyczkach oraz usamodzielnianiem wychowanków. W porównaniu do 

roku 2007, kwota wydatków planowanych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej 

ulega  zwiększeniu  o  342.441zł.,  co  ma  związek  koniecznością  dostosowania  tej 

jednostki do określonych przez wojewodę standardów.
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14. W  ramach  rozdziału  85202  zaplanowano  wydatki  Domu  Pomocy  Społecznej  

w  Gorzycach  powiatowej  jednostki  budżetowej,  jak  i  Domu Pomocy  Społecznej  

w Wodzisławiu Śląskim prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, 

podmiot  niezaliczany  do  sektora  finansów  publicznych.  DPS  w  Gorzycach 

finansowany  jest  z  dwóch  źródeł,  z  dotacji  pochodzącej  z  budżetu  państwa  

na  realizacje  zadań  bieżących  powiatu  oraz  ze  środków własnych  pochodzących  

w  szczególności  z  odpłatności  pensjonariuszy  za  pobyt  w  placówce.  Dla  DPS-u  

w Wodzisławiu Śląskim przekazana zostanie dotacja w wysokości 828.672zł. 

15. W ramach rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano, na 2007r., wydatki na 

poziomie  2.769.735zł.,  co  oznacza  wzrost  w  stosunku  do  założeń  przyjętych  

w  budżecie  na  2006  o  kwotę  156.735zł.,  tj.  o  6,00%.  W  ramach  wydatków 

ponoszonych  w  ww.  rozdziale  zaplanowano  dotacje  w  wysokości  88.620zł.  

w  związku  z  zawartymi  porozumieniami  w  przedmiocie  umieszczenie  dziecka 

pochodzącego z terenu Powiatu Wodzisławskiego w rodzinie zastępczej zamieszkałej 

w innym powiecie.

16. W  ramach  rozdziału  85218  „Powiatowe  centra  pomocy  rodzinie”,  na  wydatki  

w  2007r.  zabezpieczono  kwotę  480.000zł.,  z  przeznaczeniem  na  wydatki  bieżące 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śląskim,  powiatowej 

jednostki organizacyjnej.

17. W  ramach  rozdziału  85220  „Jednostki  specjalistyczne  poradnictwa,  mieszkania 

chronione  i  ośrodki  interwencji  kryzysowej”  zabezpieczono  kwotę  10.700zł. 

Dysponent środków Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

18. W ramach rozdziału 85226 „Ośrodki  adopcyjno-opiekuńcze”  zabezpieczono kwotę 

240.650zł.  przeznaczoną  na  finansowanie  działalności  Powiatowego  Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach, powiatowej jednostki budżetowej.

19. W ramach  rozdziału  85295  zabezpieczono  kwotę  9.300zł.  na  wydatki  związane  

z  Zakładowym  Funduszem  Świadczeń  Socjalnych  Emerytów  i  Rencistów  Domu 

Dziecka.

20. W  ramach  rozdziału  85321  „Zespoły  do  spraw  orzekania  o  stopniu 

niepełnosprawności” zaplanowano dotację w kwocie 35.000zł. dla miasta Rybnika, w 

związku  z  zawartym  porozumieniem  w  sprawie  powierzenia  Rybnikowi  zadań  

w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

21. W  ramach  rozdziału  85333  „Powiatowe  urzędy  pracy”,  zabezpieczono  w  planie 

wydatków na 2007r. środki finansowe w kwocie 1.915.727zł. Kwota powyższa będzie 
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przeznaczona  na  wydatki  bieżące  związane  z  funkcjonowaniem  jednostki 

organizacyjnej  powiatu.  Należy  nadmienić,  iż  na  podstawie  ustawy  z  dnia  

28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 164, poz.  

1366),  do  budżetu  powiatu  wpłyną  środki  Funduszu  Pracy  z  przeznaczeniem  na 

finansowanie  kosztów  wynagrodzenia  i  składek  na  ubezpieczenia  społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy.

22. W ramach rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” kwota wydatków 

w 2007r.  wyniesie  58.000zł.  z  tego  10.000zł.  zostanie  przeznaczonych  na  dotacje 

celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w związku  

z  wykonywaniem  przez  nie  zadań  publicznych  stosownie  do  obowiązujących  

w  tej  materii  przepisów  prawa  (ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  Dz.  U  Nr  96  poz.  873, art.  118  ustawy  

o finansach publicznych oraz wydana na jego podstawie uchwała Rady Powiatu).

23. W ramach rozdziału 92116 „Biblioteki” zabezpieczono na 2007r. kwotę 125.000zł., 

która  w  formie  dotacji  podmiotowej  zostanie  przekazana,  zgodnie  z  zawartym 

porozumieniem,  na  pokrycie  kosztów  funkcjonowania  Miejskiej  i  Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

24. W ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej  i  sportu” kwota 

wydatków w 2006r. wyniesie 50.000zł., z tego 17.000zł. zostanie przeznaczonych na 

dotacje  celowe  dla  podmiotów  niezaliczonych  do  sektora  finansów  publicznych.  

W porównaniu do roku ubiegłego w budżecie na 2006r. w ww. rozdziale założono 

wzrost wydatków o kwotę 11.000zł., tj. o 28,21%.

2.) WYDATKI,  KTÓRYCH  ŹRÓDŁEM  FINANSOWANIA  JEST  CZĘŚĆ 

OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ.

W  ramach  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  zabezpieczone  są  wydatki 

przeznaczone na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty z dnia 

7  września  1991r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  1996r.  Nr  67,  poz.  329).  Zadania  

te wykonywane są przez jednostki organizacyjne oświaty, powiatowe jednostki budżetowe 

oraz przez  inne  podmioty na podstawie zawartych z  nimi  porozumień.  Podstawowym 

źródłem finansowania wydatków oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej. 

Przypadającą  na  2007r.  kwotę  subwencji  pomniejszono  o  rozchody  

w  wysokości  562.831zł.  i  odsetki  w  wysokości  134.137zł.,  z  tytułu  zaciągniętych  
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w WFOŚiGW w Katowicach  pożyczek  na  zadania  inwestycyjne  „Termomodernizacja 

obiektów ZST” i „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół im 14 Pułku Powstańców 

Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1”. 

Ww. pomniejszenie ma jedynie charakter czysto planistyczny, gdyż z drugiej strony plan 

wydatków  jednostek  organizacyjnych  oświaty  powiększają  wydatki  o  charakterze 

inwestycyjnym w kwocie 2.382.806zł. przeznaczone na sfinansowanie kosztów inwestycji 

w szczególności  ujętych  w  wieloletnim programie  inwestycyjnym.  Biorąc  pod uwagę 

powyższe,  kwota dochodów przeznaczonych na realizację  zadań bieżących w działach 

801  „Oświata  i  wychowanie”  oraz  854  „Edukacyjna  opieka  wychowawcza”,  w  roku 

budżetowym  2007  wyniesie  39.107.763zł.  Przyznane  środki  budżetowe  będą 

przeznaczone  na  wydatki  bieżące  powiatowych  jednostek  oświatowych. 

Należy  podkreślić,  iż  charakterystyczny  w  tych  działach  klasyfikacji  budżetowej  

jest wysoki udział wydatków na płace i pochodne, który w dziale 801 wynosi aż 78,78%, 

natomiast  w  dziale  854  –  73,01%. Kwota  części  oświatowej  subwencji  ogólnej 

przeznaczona  jest  w  szczególności  na  finansowanie  bieżącej  działalności  jednostek 

organizacyjnych powiatu takich jak:

1. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1,

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. ul. Wyszyńskiego 41,

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach ul. Skalna 1,

4. Zespół Szkól Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1,

5. Zespół Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92,

6. Zespół Szkól Zawodowych w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego 1,

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach ul. Obywatelska 30,

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32,

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 1,

10. Powiatowe  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Wodzisławiu  Śląskim  

ul. Gałczyńskiego 1,

11. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Osiedle 1-go Maja 

16A,

12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71.

Jak  już  wyżej  wspomniano  w  ramach  wydatków  ponoszonych  w  dziale  801  

w  budżecie  na  2007r.  zabezpieczono  dodatkowo  kwotę  2.382.806zł.  na  wydatki 

majątkowe,  w  szczególności  na  realizację  zadań  ujętych  w  Wieloletnim  Programie 

Inwestycyjnym  na  lata  2007-2009,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  budżetowej. 

25



Źródłami  finansowania  ww. wydatków będą,  jak już  wcześniej  wspomniano,  dochody 

własne powiatu oraz część równoważąca subwencji ogólnej. W planie wydatków, wydatki 

majątkowe  jednostek  organizacyjnych  oświaty   ujęte  są  w  rozdziale  80120  „Licea 

ogólnokształcące” oraz 80130 „Szkoły zawodowe”.

Dotacje  podmiotowe  przekazywane  z  budżetu  powiatu  stosownie  do  zapisów 

wynikających z ustawy o systemie oświaty wyniosą w roku budżetowym 2007, 429.000zł. 

(dział  801).  Z  zaplanowanych  środków  budżetowych  dotowane  będą  podmioty 

posiadające status szkół publicznych takie jak:

1. Prywatne Technikum Uzupełniające

2. Prywatne uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

3. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych

4. Niepubliczna Policealna Szkoła Europejska Szkoła Integracji 

5. T.E.B. Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu

6. T.E.B. Szkoła Europejska EUROCOLLAGE

7. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna Notus

8. Niepubliczna Policealna Szkoła NOTUS

9. Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Ponadto  w  ramach  działu  854  wydatkowana  będzie  kwota  606.300zł.  

z  przeznaczeniem na  dotacje  dla  ognisk  pracy  pozaszkolnej  w Wodzisławiu  Śląskim, 

Radlinie i Rydułtowach.
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3.) WYDATKI,  KTÓRYCH  ŹRÓDŁEM  FINANSOWANIA  SĄ  DOTACJE 

CELOWE  OTRZYMANE  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA  ZADANIA  

Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZADOWEJ  ORAZ  INNE  ZADANIA 

ZLECONE  DO  WYKONANIA  USTAWAMI  ORAZ  DOTACJE  CELOWE 

OTRZYMANE  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA  REALIZACJĘ  BIEŻĄCYCH 

ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU.

Na  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  zadania  własne  Powiatu 

przekazywane  są  dotacje  celowe  z  budżetu  państwa.  Zadania  z  zakresu  administracji 

rządowej  wykonywane  są  przez  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w  Wodzisławiu  Śląskim  oraz  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  

w Wodzisławiu Śląskim, wykonujących te zadania w ramach funkcjonowania inspekcji, 

służb i straży. Ponadto zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane są przez 

komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Kwota dotacji 

celowych przeznaczona jest  na wydatki osobowe -w ramach rozdziału 75011 „Urzędy 

wojewódzkie”-  na  realizację,  których  wojewoda,  dysponent  części  budżetowej, 

przeznaczył w roku budżetowym 2007 kwotę 379.660zł. i dodatkowo na akcję kurierską 

3.900zł.  Podobnie  jak w roku ubiegłym kwota ta  nie  jest  wystarczająca  na  realizację 

powierzonych  zadań i  z  środków własnych Powiatu  zabezpieczono  dodatkowo kwotę 

115.890zł.  przeznaczoną  na  realizację  zobowiązań  wobec  pracowników  z  tytułu 

zawartych  umów  o  pracę.  Problematyka  braku  środków  w  rozdziale  75011, 

sygnalizowana  była  w  sprawozdaniach  przekazywanych  do  wojewody.  Z  dotacji 

celowych  pochodzących  z  budżetu  państwa  finansowane  są  wydatki  rzeczowe 

przeznaczone  na  wykonywanie  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  17  maja  1989r. 

„Prawo geodezyjne i  kartograficzne” (tekst  jedn.  Dz.  U z 2005r.  Nr 240 poz.  2027).  

Na  powyższy  cel  budżecie  zabezpieczono  28.681zł.  w  rozdziale  71012,  65.021zł.  

w  rozdziale  71013  i  3.796zł.  w  rozdziale  71014.  Na  gospodarkę  gruntami  

i  nieruchomościami  należącymi  do  Skarbu  Państwa  zabezpieczono  z  kolei  kwotę 

30.698zł.  Na  poziomie  275.420zł.  zaplanowano  dotację  celową  przeznaczoną  

na  działalność  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Wodzisławiu  Śl. 

Kwotę  37.000zł.  planuje  przekazać  Wojewoda  Śląski  na  pokrycie  kosztów 

funkcjonowania komisji poborowych. Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. przekazano dotację celową w wysokości 4.446.000zł. 
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Dotacje celowe przeznaczone na wydatki związane z wykonywaniem przez starostę zadań 

z zakresu obrony cywilnej zaplanowano, na 2007r., w wysokości 129.760zł. Plan dotacji 

celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniesie,  w 2007r.,  2.087.921zł. 

Na działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w  Wodzisławiu  Śląskim  zostanie  przekazana  dotacja  w  wysokości  247.980zł. 

Dofinansowanie  zadań  z  zakresu  prowadzenia  domów  pomocy  społecznej  zamknie  

się  kwotą  3.330.624zł.,  z  przeznaczeniem  na  wydatki  Domu  Pomocy  Społecznej  w 

Gorzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Z uwagi na fakt, iż 

DPS w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest przez podmiot nie zaliczany do sektora 

finansów publicznych, wykonujący własne zadania  bieżące powiatu, w planie wydatków 

zaplanowano  dla  tej  jednostki  dotację  w  wysokości  828.672zł.  Szczegółowy  plan 

dochodów, których źródłem są dotacje pochodzące z budżetu państwa zawiera załącznik 

do uchwały budżetowej.

4.) WYDATKI,  KTÓRYCH  ŹRÓDŁEM  FINANSOWANIA  SĄ  ŚRODKI 

POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

W związku z podpisaniem przez Powiat Wodzisławski umów w ramach programów:

1. programu  Inicjatywy  Wspólnotowej  Equal  dla  Polski  2004-2006  projekt  

pod  nazwą  Pomysł  na  sukces planuje  się  wydatkowanie  w  2007r.,  środków  

w wysokości  3.515.794zł.  przeznaczonych  na  pokrycie  kosztów realizacji  ww. 

programu.

2. programu w ramach SPO RZL 2004 dla działania 1.6, finansowanego ze środków 

Unii  Europejskiej,  pod  nazwą  Integracja  i  reintegracja  zawodowa  kobiet,  

tytuł  projektu  Warkocz  nadziei,  planuje  się  wydatkowanie  w 2007r.,  środków  

w  wysokości  134.717zł.  przeznaczonych  na  pokrycie  kosztów  realizacji  ww. 

programu.

3. programu stypendialnego  dla  uczniów i  studentów planuje  się  wydatkowanie  

w 2007r. środków w wysokości 346.421zł. przeznaczonych na pokrycie kosztów 

realizacji ww. programu.

Dokonując porównania projektu budżetu na 2007 z projektem budżetu na 2006, należy 

zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  ogólnemu  zwiększeniu  kwoty  wydatków  towarzyszy 

zmiana  struktury  wydatkowania  środków publicznych.  Maleje  udział  planowanych 
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wydatków inwestycyjnych z 10,26% (2006r.) do 4,48% (2007r.), wzrasta natomiast 

udział  wydatków  bieżących  z  89,74%  (2006r.)  do  95,52%  (2007r.)w  kwocie 

wydatków ogółem. 

III.RACHUNKI  DOCHODÓW  WLASNYCH  JEDNOSTEK   

BUDŻETOWYCH,  ZAKŁADY  BUDŻETOWE,  FUNDUSZE 

CELOWE.

1) Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Instytucja rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zastąpiła, po nowelizacji 

ustawy o finansach publicznych, funkcjonującą poprzednio w systemie prawnym instytucję 

środków specjalnych.  Zgodnie z  wprowadzonym do ww. ustawy art.  22 ust.  1,  jednostki 

budżetowe uzyskujące dochody z tytułu:

1. opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

2. spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

3. odszkodowań  i  wpłat  za  utracone  lub  uszkodzone  mienie  oddane  jednostce 

budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,

mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu 

rachunku dochodów własnych z  powyższych tytułów podejmują kierownicy powiatowych 

jednostek budżetowych (art. 22 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy). Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 3  

i  4  ustawy  rada  powiatu  może  wyrazić  zgodę  na  gromadzenie  na  rachunku  dochodów 

własnych, dochodów pochodzących z innych tytułów niż określone w art. 22 ust. 1, ustalając 

jednocześnie źródła dochodów własnych jak i ich przeznaczenie.

W  „Planie  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  oraz  wydatków  nimi 

sfinansowanych na 2007r”, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, ujęte są rachunki 

dochodów własnych szesnastu powiatowych jednostek budżetowych, na których gromadzone 

będą  środki  finansowe  pochodzące  z  tytułów określonych  zgodnie  z  ustawą  o  finansach 

publicznych. W roku 2007 planuje się, iż jednostki budżetowe wygenerują dochody własne 

na  poziomie  951.970zł.  i  jednocześnie  dokonają  wydatków z  tych  środków na  poziomie 

938.870zł.
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2) Zakłady budżetowe

Do zakładów budżetowych zalicza się te jednostki sektora finansów publicznych, które 

odpłatnie  wykonują  wyodrębnione  zadania  i  pokrywają  koszty  swojej  działalności  

z przychodów własnych (art. 24 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Podstawą gospodarki 

finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan obejmujący:

1. przychody własne,

2. dotacje z budżetu,

3. wydatki  stanowiące  koszty  działalności  (w  tym  na  wynagrodzenia  i  pochodne  

od wynagrodzeń),

4. wydatki inwestycyjne,

5. stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

6. rozliczenia z budżetem.

W  strukturach  organizacyjnych  Powiatu  Wodzisławskiego  funkcjonuje  jeden  zakład 

budżetowy.  Jest  to  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Wodzisławiu 

Śląskim. Przyjęty w projekcie uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków zakładu 

budżetowego  zakłada  osiągnięcie  w  2007r.,  przychodów  na  poziomie  390.850zł.  oraz 

dokonanie  wydatków  na  identycznym  poziomie.  W  porównaniu  do  planu  przychodów  

i wydatków zakładów budżetowych stanowiącego załącznik do projektu uchwały budżetowej 

na 2006r. zaplanowano zmniejszenie przychodów zakładów budżetowych o kwotę 850.000zł., 

tj.  o  68,50%,  z  jednoczesnym zmniejszeniem planu  wydatków o  kwotę  850.000zł.,  tj.  o 

68,50%. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekształcenia Powiatowego Zakładu 

Zarządzania  Nieruchomościami  w  jednostkę  budżetową,  co  ma  bezpośredni  wpływ  na 

wysokość planu przychodów i wydatków.

3) Fundusze celowe

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed wejściem w życie ustawy 

o finansach publicznych, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki 

przeznaczone  są  na  realizację  wyodrębnionych  zadań  (art.  29  ust.  1  ustawy  o  finansach 

publicznych).  Fundusz  celowy  realizujący  zadania  powiatu  jest  powiatowym  funduszem 

celowym  (art.  22  ust.  4  pkt  2  ustawy  o  finansach  publicznych).  Na  poziomie  Powiatu 

Wodzisławskiego działają dwa fundusze celowe:
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1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który 

został ujęty w uchwale budżetowej 

Po  korzystnym  wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  uznającego  za  niezgodne  

z  Konstytucją  R.P.  przepisy  rozporządzenia  według  których  kwalifikowano  fundusze 

powiatowe do  kategorii  państwowych  funduszy  celowych,  uznaje  się  obecnie  Powiatowy 

Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za samorządowy fundusz celowy.

Powiatowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  działa  na  podstawie 

przepisów ustawy z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62  

poz.  627  z  późn.  zm.). Zgodnie  z  treścią  art.  403  cyt.  ustawy  powiatowe  fundusze  

są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, których przychody 

gromadzone  są  na  odrębnym  rachunku  bankowym.  Dla  gospodarki  finansowej  funduszu 

podstawowe  znaczenie  mają  art.  401  ustawy  określający  źródła  przychodów  oraz  

w  art.  art.  406  i  407  wskazujące  kierunki  wydatkowania  środków  funduszu.  W  planie 

przychodów i wydatków funduszu na rok 2007 przyjęto wykonanie przychodów w kwocie 

600.000zł.,  co  przy  stanie  środków  na  początku  roku  (45.000zł.),  powinno  pozwolić  

na  realizację  wydatków  w  kwocie  620.000zł.  Planowany  stan  środków  na  koniec  roku 

budżetowego  powinien  zamknąć się  kwotą  25.000zł.  Podstawowym źródłem przychodów 

funduszu są wpływy z tytułu opłat  za  korzystanie  ze środowiska  i  administracyjnych kar 

pieniężnych pobieranych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów prawa,  a  także  decyzji 

administracyjnych. Środki  te  przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląski Urząd Wojewódzki. W porównaniu do 

założeń przyjętych w planie przychodów i wydatków P.F.P.Ś.iG.W .budżecie na 2006r. plan 

przychodów uległ  zmniejszeniu o kwotę 200.000zł.  (tj.  o 25%). Niższe są  też  planowane 

wydatki funduszu.

Powiatowy  Fundusz  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym  działa  

na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn.  

Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.).

Plan  przychodów  funduszu  na  2007r.  wynosi  526.884zł.,  na  które  składają  się  

w szczególności przychody z następujących tytułów:

a) opłat za wypisy z rejestru gruntów,

b) opłat z tytułu sprzedaży map geodezyjnych,

c) opłat za zgłoszenie robót geodezyjnych,
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d) opłat pobieranych w związku z udostępnianiem informacji zgromadzonych 

w zasobie geodezyjno-kartograficznym,

e) opłat za wykonywane usługi geodezyjne,

f) odsetek od opłat uiszczanych po upływie terminu zapłaty,

Wydatki funduszu w 2007 wyniosą 536.884zł. Składają się na nie obowiązkowe odpisy 

na  rzecz  Wojewódzkiego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  

i  Kartograficznym  oraz  Centralnego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  

i Kartograficznym (w sumie 20% przychodów), oraz koszty związane z obsługą zasobu 

geodezyjnego.

IV.INNE  POSTANOWIENIA  ZWARTE  W  PROJEKCIE  UCHWAŁY   

BUDŻETOWEJ.

1. W § 4 ustalono uchwały budżetowej,  zgodnie z  art.  184 ust.  1  pkt  9 w związku  

z  art.  82  ust.  1  ustawy o  finansach  publicznych  limity  wydatków z  tytułu  emisji 

papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.706.585zł. 

Wielkość  tej  kwoty,  stanowiącej  2%  planowanych  wydatków 

budżetowych,  jest  utrzymana  na  takim  samym  poziomie  

jak w upoważnieniu zawartym w § 5 pkt 1 uchwały budżetowej,

b. spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 

wartościowych  oraz  kredytów w  wysokości  177.060zł.,  która  to  kwota 

odpowiada zobowiązaniu wobec banku komercyjnego. Niegospodarnym i 

niecelowym  byłaby  natomiast  wcześniejsza  spłata  zobowiązań  z  tytułu 

pożyczek udzielonych przez państwowy fundusz celowy, z uwagi na fakt, 

iż zobowiązania te są umarzalne w znacznej części.

Nie  ustalono  w  uchwale  budżetowej  limitu  przeznaczonego  na  sfinansowanie 

planowanego  deficytu  budżetowego,  gdyż  planowane  wydatki  są  wyższe  od 

planowanych  dochodów  budżetu  j.s.t.  i  w  związku  z  tym  taki  plan  byłby 

bezprzedmiotowy.

2. W § 5 uchwały budżetowej zawarto upoważnienia dla Zarządu Powiatu do:

a. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  budżetowego 
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przejściowego  deficytu,  w  wysokości  1.706.585zł.,  tj.  na  poziomie  2% 

planu wydatków,

b. finansowanie  wydatków na  wieloletnie  programy inwestycyjne  z  tytułu 

umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  jest  niezbędna  dla 

zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 

roku na łączną kwotę 4.800.000zł., co stanowi 5,62% planu wydatków.

c. dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  z  wyłączeniem  przeniesień 

wydatków między działami,

d. przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie dochodów 

własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,

e. lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. W §  6  uchwały  budżetowej  wprowadzono  instytucję  tzw.  wznowienia  wydatków 

zgodnie, z którą uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków 

dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków 

i  zmniejszają  wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, co w konsekwencji 

oznacza odejście od przyjętej w ustawie o finansach publicznych zasady, zgodnie  

z  którą  wszystkie  dochody  pobrane  przez  jednostkę  budżetową  powinny  być 

odprowadzone  na  rachunek  budżetu.  Nie  dotyczy  to  oczywiście  sytuacji  zwrotów 

wydatków  dokonanych  w  poprzednich  latach  budżetowych,  które  powinny  być 

przyjęte na subkonto dochodów i niezwłocznie odprowadzone na dochody budżetu 

powiatu.

              SKARBNIK                                                                            STAROSTA

     /-/ mgr Mariusz Rakowski                                                       /-/ dr inż. Jan Materzok

Wodzisław Śląski 2006-11-15
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INFORMACJA

dotycząca stanu mienia Powiatu Wodzisławskiego

według stanu na dzień 31.08.2006r.

Stosownie  do  treści  art.  165  ust.  1  ustawy z  dnia  2  kwietnia  1997r.  Konstytucja 

Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  Nr  78  poz.  483  z  późn.  zm.), jednostkom  samorządu 

terytorialnego przysługuje własność oraz inne prawa majątkowe.  Definicja  legalna mienia 

powiatu  zawarta  jest  w  art.  46  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. zwana dalej ustawą 

o samorządzie  powiatowym),  który mówi iż  mieniem powiatu jest  własność i  inne prawa 

majątkowe  nabyte  przez  powiat  lub  inne  powiatowe  osoby  prawne.  Należy  podkreślić,  

że pojęcie  mienia  zdefiniowane w powiatowej  ustawie  ustrojowej  zgodne jest  z  ogólnym 

pojęciem mienia  zawartym w art.  44 ustawy z  dnia  23 kwietnia  1964r.  Kodeks  cywilny 

(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Ponadto treść tytułu 5 ustawy o samorządzie powiatowym, 

jak i art. 46 ust. 1 jest identyczna, co oznacza, że ustawodawca jednym synonimem definiuje 

mienie  należące  do  powiatu  i  powiatowych  osób  prawnych  (Komentarz  do  ustawy  

o  samorządzie  powiatowym,  praca  zbiorowa  pod  redakcją  Pawła  Chmielnickiego,  

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 307, str. 2006). Stosownie do treści art. 32 

ust.  2  pkt  3  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  mieniem powiatu  gospodaruje  zarząd.  

Pojęcie gospodarowania nie jest zdefiniowane w ustawie ustrojowej, biorąc jednak pod uwagę 

wskazania  doktrynalne  poprzez  gospodarowanie,  należy rozumieć  podejmowanie  zarówno 

czynności faktycznych (takich jak utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym), 

jak  i  prawnych  (np.  uregulowanie  stanu  prawnego  nieruchomości)  mających  na  celu 

racjonalne,  efektywne  i  niezakłócone  wykorzystanie  posiadanego  zasobu.  

W literaturze podnosi się, iż zakres gospodarowania dotyczy zwykłego zarządu, przez który 

należy  rozumieć  to  wszystko,  co  dotyczy  załatwiania  spraw  bieżących  związanych  

ze zwykłym korzystaniem z rzeczy i ich utrzymaniem w stanie niepogorszonym (Komentarz 

do ustawy o samorządzie powiatowym, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Chmielnickiego,  

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 206). 

Informację o stanie mienia opracowano na podstawie i w szczegółowości określonej 

w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o finansach publicznych) na podstawie informacji 
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przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu zawierające dane wynikające z ksiąg 

rachunkowych według stanu na dzień  31.08.2006r.

I. Dane  dotyczące  przysługujących  Powiatowi  Wodzisławskiemu  praw   

własności.
Treść i zakres prawa własności określają przepisy zawarte w art.  140 i następnych 

kodeksu cywilnego. Powiat wykonuje prawo własności w stosunku do nieruchomości  

jak i rzeczy ruchomych, stanowiących mienie powiatu w rozumieniu art. 46 ust 1 ustawy 

o  samorządzie  powiatowym. Nabycie  mienia  przez powiat  może  –  zgodnie  z  treścią  

art. 47 ust. 1 ww. ustawy – nastąpić:

a) na  podstawie  odrębnej  ustawy,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  stanowi  to  mienia 

jakiejkolwiek gminy,

b) przez  przekazanie, w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie 

art.  3;  przekazanie  mienia  następuje  w  drodze  porozumienia  zainteresowanych 

powiatów, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą 

na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

c) w  wyniku  przejęcia  od  Skarbu  Państwa  na  podstawie  porozumienia,  

z  wyłączeniem  mienia  przeznaczonego  na  zaspokojenie  roszczeń 

reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,

d) przez inne czynności prawne,

e) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Według informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu wartość netto 

mienia Powiatu (według stanu na dzień 31.08.2006r.) obejmująca rzeczowe aktywa trwałe 

wyniosła  76.362.592zł.  (wartość  dokonanych  umorzeń  67.494.094  zł.,  wartość  brutto 

143.856.686 zł. )
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1. Nieruchomości  

Najpoważniejszą  pozycję  w  bilansie  jednostek  organizacyjnych  powiatu 

stanowią  nieruchomości.  Ich  wartość  netto,  według  przekazanych  informacji  

(stan  na  dzień  31.08.2006r.),  wyniosła  62.054.647  zł.,  (wartość  dokonanych 

umorzeń  51.423.817  zł.,  wartość  brutto  113.478.464  zł.)  z  tego  na  budynki  

i budowle przypada kwota (netto) 108.859.988zł., natomiast kwota 4.618.476 zł.  

to  wartość  gruntów  stanowiących  własność  Powiatu,  wykazanych  w  bilansie 

Starostwa Powiatowego. Większość nieruchomości stanowiących mienie powiatu 

została nabyta od Skarbu Państwa z mocy prawa. Podstawą były w tym przypadku 

normy zawarte w ustawie z dnia 13 października 1998r.  Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), 

w szczególności art. 60 cyt. ustawy. Na zasadzie art. 60 w związku z art. 47 cyt. 

ustawy przejęto grunty oraz budynki i budowle trwale związane z gruntem będące 

we  władaniu  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Z kolei na podstawie art. 60 w związku 

z  art.  48  przejęto  mienie  będące  we  władaniu  szkół  ponadpodstawowych,  

przed dniem przejęcia państwowych jednostek budżetowych. Na podstawie art. 60 

w  związku  z  art.  19  ust.  4  i  5  ww.  ustawy  mieniem  powiatowym  stała  się 

nieruchomość będąca we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Przepisy zawarte w 

art.  73 ust.  1 oraz art.  103 ust.  1 i 3 pozwoliły na przejęcie dróg powiatowych. 

Wyżej  wymienione  normy  mają  charakter  konstytutywny,  jednakże  do  pełnego 

ujawnienia  w  księgach  wieczystych  prawa  własności  powiatu,  konieczna  

jest  jeszcze  decyzja  wojewody.  Należy  podkreślić,  iż  na  dzień  sporządzenia 

informacji  proces  przejmowania  mienia  od  Skarbu  Państwa  nie  został  jeszcze  

w pełni zakończony z uwagi na brak ww. decyzji. Na dzień sporządzenia informacji 

we władaniu Powiatu Wodzisławskiego znajdują się następujące nieruchomości:

1) Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Bogumińskiej  2. 

Aktualnie  znajduje  się  tutaj  siedziba  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu 

Śląskim  (do  31.12.1998r.  siedziba  Urzędu  Rejonowego  w  Wodzisławiu  Śl., 

państwowej  jednostki  organizacyjnej).  Nieruchomość  składa  się  z  gruntu 

oznaczonego numerem 2978/157,  o  powierzchni  761 m2 i  wartości  księgowej 

46,0 tys.zł oraz budynku czterokondygnacyjnego. Wartość netto budynku według 

stanu na dzień 31.08.2006r. wynosi 789.049 zł.  (wartość dokonanych umorzeń 

249.371 zł.).
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2) Nieruchomość  położona  w  Gorzycach  przy  ul.  Bogumińskiej  22,  będąca 

w  trwałym  zarządzie Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach,  powiatowej 

jednostki budżetowej. Nieruchomość składa się z gruntu oznaczonego numerami 

157/16  oraz  138/18,  o  łącznej  powierzchni  107.849  m2 i  wartości  księgowej 

138,96  tys.zł  oraz  z  zabudowań  (budynki  i  budowle).  

Wartość netto budynku według stanu na dzień 31.08.2006 r. wynosi 17.846.357 

zł. (wartość dokonanych umorzeń 6.162.834 zł.)

3) Nieruchomość  gruntowa,  stanowiąca  grunt  w  pasie  drogowym  drogi  

ul.  Bogumińskiej  w  Gorzycach,  oznaczona  jako  działka  nr:  156/16  

o powierzchni 27 m2 i wartości księgowej 40 zł.

4) Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Bogumińskiej  15, 

będąca we władaniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi,  powiatowej  jednostki  budżetowej.  Nieruchomość  składa  się 

z gruntu oznaczonego numerami 1207/42 i 1238/40 o łącznej 3.766 m2 i wartości 

20,0  tys.zł  oraz  budynku.  Wartość  netto  budynku  według  stanu  na  dzień 

31.08.2006r. wynosi 1.085.792 zł. (wartość dokonanych umorzeń 126.255 zł.).

5) Nieruchomość  położona  w  Gorzyczkach  (gmina  Gorzyce)  przy  

ul. Wiejskiej 8, będąca we władaniu Domu Dziecka w Gorzyczkach, powiatowej 

jednostki budżetowej. Nieruchomość składa się z gruntu oznaczonego numerami 

84,  1998/89 i  1999/89 o łącznej  powierzchni  61.992 m2 i  wartości  księgowej 

131,0  tys.zł  ,  zabudowanego  obiektami  Domu  Dziecka.  Budynek  umorzony 

w całości (wartość dokonanych umorzeń 291.400 zł.).

6) Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Kopernika  71, 

pozostająca  w  trwałym  zarządzie Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego  w  Wodzisławiu  Śl.  Nieruchomość  składa  się  

z zabudowanego gruntu oznaczonego numerami 1885/125, 1883/126,  1881/127, 

1879/128  oraz  2438/124.  Łączna  powierzchnia  gruntu  wynosi  15.140  m2   i 

wartości księgowej 514,0 tys.zł .  Wartość netto budynku według stanu na dzień 

31.08.2006r. wynosi 2.754.843 zł. (wartość dokonanych umorzeń 1.673.675 zł. ).

7) Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Szkolnej,  będąca

w trwałym  zarządzie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  14  Pułku 

Powstańców  Śl.  oraz  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  im.  Oskara  Langego. 

Obiekty szkół znajdują się na wspólnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działki o numerach 795/206, 797/205, 801/205, 806/190, 808/191, 448/206 oraz 
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3010/209 o  łącznej  powierzchni  18.483  m2.  Wartość  księgowa nieruchomości 

gruntowej wynosi 416,0 tys.zł. Wartość netto budynków według stanu na dzień 

31.08.2006r. wynosi 878.569 zł (wartość dokonanych umorzeń 701.011 zł) 

8) Nieruchomość   położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Wyszyńskiego  41, 

będąca  w  trwałym  zarządzie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w  Wodzisławiu  Śl.  (przed  zmianą  nazwy  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  

Nr 3 w Wodzisławiu Śl.).  Nieruchomość  składa się  z  gruntu  oznaczonego 

numerem  1787/138  o  powierzchni   3.577  m2   i   wartości   305,0  tys.zł  

oraz zabudowań  szkoły.  Wartość netto budynku wg stanu na dzień  31.08.2006 r. 

wynosi 228.837 zł. (wartość dokonanych umorzeń 634.699 zł. ).

9) Nieruchomość  położona  w  Rydułtowach  przy  ul.  Skalnej  1,  będąca

we  władaniu   Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Rydułtowach 

(poprzednio  Zespół  Szkół  -  Liceum  Ogólnokształcące   w   Rydułtowach). 

Nieruchomość  zabudowana  obiektami  szkoły  obejmuje  grunt  oznaczony 

numerami  1350/16,  1857/16,  2017/382,  2015/382  o  łącznej  powierzchni

 9.888 m2.  Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje udział 843/1000 części we 

współwłasności  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  szkoły  

i  przedszkola  miejskiego,  oznaczonej   jako  działki  o  numerach  1857/16   

i   1350/16  –  księga  wieczysta   KW  Nr:  50877-W   oraz  własność  gruntu 

oznaczonego numerami 2017/ 382 i 2015/382 o łącznej powierzchni  3.216 m2  - 

księga wieczysta KW Nr 49012-W. Wartość szacunkowa gruntu (pozabilansowa) 

przynależnego Powiatowi wynosi około 177,0 tys.zł. Budynek szkoły umorzony 

w całości (wartość pozabilansowa dokonanych umorzeń 790.180 zł). Trwa proces 

przejmowania ww. mienia od Skarbu Państwa. 

10)Nieruchomość położona w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30, pozostająca 

we  władaniu   Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2  w  Rydułtowach 

(poprzednio  Zespół  Szkół  Zawodowych  w  Rydułtowach).  Obiekty  szkoły 

znajdują się na gruncie oznaczonym numerem 397/18 o powierzchni 25.318 m2 

i  wartości  szacunkowej  (pozabilansowej)  500,0  tys.zł  Wartość  budynku 

(pozabilansowa)  netto  wynosi  255.475  zł (umorzenie  261.883zł). Istnieje 

przeszkoda prawna do przejęcia ww. mienia od Skarbu Państwa. 

11)Nieruchomość  położona  w  Pszowie  przy  ul.  Traugutta  32,  pozostająca  

we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie (poprzednio Zespół 

Szkół Zawodowych w Pszowie). Obiekty szkoły znajdują się na nieruchomości 
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gruntowej  nr  846/8  o  powierzchni  4.865  m2 i  wartości  szacunkowej 

(pozabilansowej) 97,0 tys.zł. Trwa proces przejmowania w/w. mienia od Skarbu 

Państwa.

12)Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Gałczyńskiego  1, 

będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Wodzisławiu Śl. Nieruchomość składa się z gruntu oznaczonego jako działki o 

numerach  1162/232,  1676/237,  1678/238,  1682/250,  1161/232,  1672/232, 

1163/232, 1982/234, 2530/227, 2528/227 o łącznej powierzchni 36.256 m2  oraz 

budynku szkoły wraz z warsztatami i infrastrukturą techniczną. Wartość księgowa 

gruntu  wynosi  209,0  tys.zł.  Wartość  netto  budynku  według  stanu  na  dzień 

31.08.2006r., wynosi 1.706.206 zł. (wartość dokonanych umorzeń 491.973 zł.).

13)Nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ulicy  Pszowskiej  92, 

pozostająca  we  władaniu  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Wodzisławiu  Śl. 

Nieruchomość  obejmuje  grunt  oznaczony  jako  działka  numer  2535/19  

o  powierzchni  32.167  m2,  którego  wartość  księgowa  wynosi   643,0  tys.zł. 

Nieruchomość  zabudowana  jest  obiektami  ZST.   Wartość  netto  budynku  

wg  stanu  na  dzień  31.08.2006  r.,  wynosi  4.697.733  zł  (wartość  dokonanych 

umorzeń 657.657 zł)

14)Nieruchomość  położona  w  Radlinie  przy  ul.  Orkana  23,  pozostająca  

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie (poprzednio 

Zespół Szkół Zawodowych w Radlinie). Obiekty szkoły znajdują się na gruncie o 

powierzchni 6.400 m2,  oznaczonym jako działka nr  2091/310.  Wartość gruntu 

wynosi 115,0 tys.zł. Wartość netto budynku według stanu na dzień 31.08.2006r., 

wynosi 209.063 zł. (wartość dokonanych umorzeń 45.927 zł.).

15)Drogi  powiatowe  o  długości  127,2  km  przejęte  od  DODP  w  Katowicach  

- Zarząd Dróg w Rybniku oraz drogi powiatowe o długości 98,9 km, przejęte od 

WDDM  w Katowicach.  Z gruntów pod ww. drogami powiatowymi,  głównie 

gruntów zajętych pod pasami drogowymi, które na dzień 31 grudnia 1998r. były 

własnością  osób fizycznych,  przejęto  (do  dnia  ostatniej  informacji  )  na  rzecz 

Powiatu Wodzisławskiego grunty o łącznej powierzchni 11.889 m2  i  wartości 

księgowej  115,16  tys.zł.  Wartość  netto  nieruchomości  będących  we  władaniu 

PZD wyniosła 9.302.563 zł. (wartość dokonanych umorzeń 1.353.962 zł.).
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16)Nieruchomości  pozostające  we  władaniu  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki  zdrowotnej   pod  nazwą „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach”  

z  siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47, na które składają się:

a) nieruchomość  położona  w  Rydułtowach  przy  ul.  Plebiscytowej  47,  

na  której  zlokalizowane  są  obiekty  szpitala.  Nieruchomość  składa  się  

z  gruntu (oznaczonego numerami 2801/14,  2803/14,  2804/14,  2843/14  

o  łącznej  powierzchni  45.370  m2 i  wartości  księgowej  472,0  tys.zł.)  

oraz zabudowań (budynków i budowli),

b) nieruchomość  położona  w  Rydułtowach  przy  ulicy  Strzelców  

Bytomskich  11,  na  której  mieści  się  Przychodnia  Rejonowo  

- Specjalistyczna Nr 2. Nieruchomość składa się z gruntu (oznaczonego, 

nr: 2211/58 i 2210/58 o łącznej powierzchni 8.262m2  i wartości księgowej 

54,0 tys.zł) oraz budynku przychodni,

c) nieruchomość położona  w Radlinie  przy ul. Orkana 8,  na której mieści 

się Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 3. Nieruchomość składa 

się  z  gruntu  (oznaczonego  numerem  610/29  o  powierzchni  1.212  m2  

i wartości księgowej 22,0 tys.zł.) oraz budynku przychodni,

d) nieruchomość  położona  w  Gaszowicach  przy  ulicy  Rydułtowskiej  1. 

Nieruchomość  składa  się  z  gruntu  (oznaczonego  numerami  1679/69  

i  1675/69  o  łącznej  powierzchni  1.012  m2 i  wartości  księgowej  

35,00  tys.zł)  oraz  budynku  mieszczącego  Gminny  Ośrodek  Zdrowia  

w Gaszowicach,

e) nieruchomość położona w Lyskach przy ul. Sikorskiego 2. Nieruchomość 

składa  się  z  gruntu  oznaczonego  numerem  513/34  o  pow.  857  m2 

i  wartości  księgowej  9,0  tys.zł  ,  zabudowanego  budynkiem Gminnego 

Ośrodka  Zdrowia.  Wartość  księgowa  netto  nieruchomości  (budynków  

i  budowli)  będących  we  władaniu  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wynosi, 

wg  stanu  na  dzień  31.08.2006r.  3.948.530  zł.  (wartość  dokonanych 

umorzeń 10.046.729 zł.). 

17) Nieruchomości pozostające we władaniu samodzielnego publicznego zakładu 

opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu 

Śląskim” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca, na które składają 

się:
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a) nieruchomość  położona  w Wodzisławiu  Śl.  przy  ul.  26-go  Marca  51,  

na  której  zlokalizowane  są  obiekty  szpitala  nr  1  w  Wodzisławiu  Śl. 

Nieruchomość  składa  się  z  gruntu  (oznaczonego  numerem  1820/145  

o  powierzchni  78.197  m2  i  wartości  księgowej  372,0  tys.zł)  

oraz zabudowań szpitala ( budynki i budowle),

b) nieruchomość  położona  w Wodzisławiu Śl.  przy ulicy Wałowej   30,  

na  której  mieszczą  się  obiekty  szpitala  nr  2  w  Wodzisławiu  Śl.. 

Nieruchomość  składa  się  z  gruntu (oznaczonego numerami  34,  35,  45, 

2829/36 o łącznej powierzchni 6.845 m2 i wartości księgowej 123,0 tys.zł) 

oraz zabudowań (budynki i budowle),

c) nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śl.  przy  ul.  26  Marca  164. 

Nieruchomość  składa  się  z  gruntu  (oznaczonego  numerem  418/58  

o powierzchni 3.460m2 i wartości 42,0 tys.zł) oraz czterokondygnacyjnego 

budynku mieszczącego Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu 

Śląskim.  Wartość  księgowa  netto  nieruchomości  (budynki  i  budowle) 

będących  we  władaniu  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”,  

wg stanu na dzień 31.08.2006r. wynosi 5.259.923 zł (wartość dokonanych 

umorzeń 19.196.880 zł.).

18) Nieruchomości  przeznaczone  na  wykonywanie  zadań  powiatu  pozostające  

w  zarządzie  Powiatowego  Zakładu  Zarządzania  Nieruchomościami  

w Wodzisławiu Śląskim (powiatowej jednostki budżetowej), na które składają 

się:

a) nieruchomość położona  w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Żeromskiego 18 a, 

składająca się z gruntu (oznaczonego numerem 1891/138 o powierzchni 

832m2  i  wartości  księgowej  11,0  tys.zł.)  oraz  budynku 

dwukondygnacyjnego mieszczącego przychodnie lekarskie,

b) nieruchomość  położona  w Wodzisławiu Śl. przy  ul. Wyszyńskiego 41, 

składająca się z gruntu (oznaczonego numerem 1789/138 o powierzchni 

2.949 m2 i wartości księgowej 37,0 tys.zł.) oraz z dwukondygnacyjnego 

budynku mieszczącego przychodnie lekarskie,

c) nieruchomość położona w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Młodzieżowej 45, 

składająca się z gruntu (oznaczonego numerem 1018/219 o powierzchni 
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1.353 m2 i  wartości księgowej 24,0 tys.zł.) oraz budynku mieszczącego 

przychodnie lekarskie,

d) nieruchomość  położona  w  Wodzisławiu  Śl.  przy  ul.  Chrobrego  110, 

składająca się z gruntu (oznaczonego numerem 270, o powierzchni 310 m2

i wartości księgowej 5,0 tys.zł.)  oraz  budynku mieszczącego przychodnie 

lekarskie,

e) nieruchomość położona  w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu  XXX - lecia 60, 

składająca  się  z  gruntu  (oznaczonego  numerem 2705/249  i  2569/255  

o  łącznej  powierzchni  1.145  m2 i  wartości  księgowej  14,0  tys.zł)  

oraz zabudowań mieszczących przychodnie lekarskie,

f) nieruchomość  położona  w   Wodzisławiu  Śl.   przy  ul.  Wolności  24, 

składająca  się  z  nieruchomości  gruntowej  (oznaczonej  numerem  40  

o powierzchni 3.456 m2 i wartości księgowej 13,0 tys.zł.) oraz budynku, 

w którym mieszczą się przychodnie lekarskie,

g) nieruchomość  położona w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Armii  Ludowej 1, 

składająca  się  z  gruntu  (oznaczonego  numerami  619/16  oraz  624/16  

o łącznej powierzchni 5.327 m2   i  wartości księgowej 107,0 tys.zł) oraz 

budynku mieszczącego przychodnie lekarskie,

h) nieruchomość położona w Wodzisławiu Śl. przy ul. Leszka 10 składająca 

się z gruntu (oznaczonego numerem  3025/283 o powierzchni  3.527 m2 

i wartości księgowej 41,0 tys.zł.) oraz budynku przychodni lekarskich ,

i) nieruchomość położona w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia 8, składająca 

się z gruntu (oznaczonego numerem 1485/153 o powierzchni 1.767 m2 

i wartości księgowej 18,0 tys.zł.), a także budynku Wiejskiego Ośrodka 

Zdrowia, 

j) nieruchomość położona w Godowie przy ulicy 1 Maja 63, składająca się 

z gruntu oznaczonego numerem 164/10 o powierzchni 755 m2 i wartości 

księgowej  6,42 tys.zł oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,

k) nieruchomość położona w Gołkowicach przy ul. Strażackiej 1, składająca 

się z gruntu (oznaczonego numerem 1644/127 o powierzchni 1.637 m2   

i  wartości  księgowej  13,0  tys.zł.)  oraz  budynku  Wiejskiego  Ośrodka 

Zdrowia,

l) nieruchomość położona w Lubomi przy ul.  Parkowej 2,  składająca się  

z  gruntu  (oznaczonego  numerem  1481/92  o  powierzchni  2.530  m2 
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i  wartości  księgowej  20,0  tys.zł)  oraz  budynku  Gminnego  Ośrodka 

Zdrowia,

m) nieruchomość położona  w Syryni  przy ulicy Krzyżowej 7, składająca się 

z  gruntu  (oznaczonego  numerem  1221/65  o  powierzchni  9.749  m2 

i  wartości  księgowej  66,0  tys.zł.)  oraz  budynku  Wiejskiego  Ośrodka 

Zdrowia,

n) nieruchomość położona w Marklowicach przy ul. T. Zana 3, składająca się 

z gruntu (oznaczonego numerami 317/30 i 567/30 o łącznej powierzchni 

2.332  m2   i  wartości  księgowej  24,0  tys.zł.)  oraz  budynku  Gminnego 

Ośrodka Zdrowia,

o) nieruchomość położona w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 48, składająca 

się  z  gruntu  (oznaczonego  numerami   957/21  i   955/21  o  łącznej 

powierzchni  3.195 m2 i  wartości  księgowej  27,0 tys.zł.)  oraz budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia,

p) nieruchomość położona  w Rogowie  przy ulicy Parkowej 10, składająca 

się  z  gruntu (oznaczonego numerem 204/30 o powierzchni   1.596 m2 

i  wartości  księgowej  12,0  tys.zł.)  oraz  budynku  Wiejskiego  Ośrodka 

Zdrowia,

q) nieruchomość położona w Radlinie, przy ul. Orkana 10, składająca się  

z  gruntu  (oznaczonego  numerem  609/29  o  powierzchni  2.794  m2 i 

wartości księgowej 50,0 tys.zł ) oraz budynku mieszczącego przychodnie 

lekarskie,  nieruchomość  położona  w  Jastrzębiu  Zdroju  przy  ul. 

Podhalańskiej  15  (na  dzień  31.12.1998  r.  nieruchomość  ta  stanowiła 

zaplecze dla obwodu drogowego w Jastrzębiu Zdroju,  a od 1.01.1999r. 

stała się zapleczem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.). 

Nieruchomość  składa  się  z  gruntu  oznaczonego  numerem  1781/187  o 

powierzchni 5.585 m2  i wartości księgowej 112,0 tys.zł oraz budynków i 

budowli. Łączna  wartość  netto  nieruchomości  (budynki  i  budowle) 

pozostających  w  zarządzie  Powiatowego  Zakładu  Zarządzania 

Nieruchomościami  w  Wodzisławiu  Śl.  wynosi,  wg  stanu  na  dzień 

31.08.2006 r. 6.823.958 zł (wartość dokonanych umorzeń 7.677.585 zł).

20) nieruchomość położona  w Wodzisławiu Śląskim  przy ul.  Michalskiego 12, 

pozostająca  we  władaniu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Wodzisławiu   Śl., 

powiatowej  jednostki  budżetowej,  składająca  się  z  gruntu  oznaczonego 
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numerem 2769/300  o  łącznej  powierzchni   509  m2   i  wartości  3,0  tys.zł.,  

a  także  budynku  administracyjno-biurowego.  Wartość  budynku  netto  

130.611 zł. (wartość dokonanych umorzeń 48.973 zł).

21) Udział  438/1000  części  we  współwłasności  nieruchomości  położonej  

w Syryni (gmina Lubomia) przy ul. Raciborskiej 3, stanowiącej nieruchomość 

gruntową ( oznaczoną numerami 711/60, 659/153,  663/153,  634/55 i 638/57 o 

łącznej pow.: 10.733 m2. Wartość udziału na gruncie wynosi 38 tys.zł. Wartość 

księgowa netto nieruchomości wg stanu na dzień 31.08.2006r. wynosi 221.523 

zł.  (wartość  dokonanych  umorzeń 99.550  zł).  Nieruchomość  pozostaje  we 

władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni 

przy ul. Raciborskiej 3.

22) Nieruchomości  gruntowe  zabudowane,  położone  w  Wodzisławiu  Śl.  

róg ulic Bogumińskiej i Mendego, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 

o  nr,  nr:  2947/174,  3030/339,  2949/156  i  2951/161  oraz  2952/161  

o  łącznej  powierzchni   4.318  m2 i  wartości  172,72  tys.zł.  Wartość  netto 

budynków wynosiła 159.032 zł.  (wartość dokonanych umorzeń 379.493 zł).  

Opisane ww. nieruchomości stały się własnością Powiatu Wodzisławskiego na 

podstawie umowy darowizny dokonanej przez Województwo Śląskie.

23) Nieruchomość gruntowa rolna, położona w Gminie Gaszowice, oznaczona jako 

działka nr: 1167/208 o powierzchni 2.636 m2  i wartości 12,8 tys.zł., która stała 

się własnością Powiatu Wodzisławskiego - w trwałym zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej w Gorzycach w wyniku spadku.

24) Udział 157/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w 

Rydułtowach  przy  ul.  Skalnej  1,  ozn.  numerami  1857/16  i  1350/16  

o  pow.  łącznej  6.672  m2;  wielkość  udziału  na  gruncie  wynosi  1.050  m2 

o wartości 9,5 tys.zł, wartość księgowa udziału w budynku na dzień 31.08.06r. 

wynosi 81.498 zł.  netto (wartość dokonanych umorzeń 927 zł.) (informację  

o wartościach podaje Liceum w Rydułtowach ul. Skalna 1)

2. Mienie ruchome  

Na mienie ruchome będące w dyspozycji powiatowych jednostek organizacyjnych 

składają się  środki trwałe (wydatki  budżetowe związane z nabyciem tych środków 

klasyfikowane są w § 6060 klasyfikacji budżetowej), których wartość w dniu nabycia 

przekracza 3.500 zł. (art. 16 d ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym 

od  osób  prawnych,  tekst  jednolity  Dz.  U  z  2000r.  Nr  54  poz.  654  z  późn.  zm.). 
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Właścicielem środków trwałych zarówno ruchomych jak i nieruchomości jest powiat, 

natomiast  jednostki  organizacyjne  wykonując  zadania  o  charakterze 

publicznoprawnym dysponują tymi środkami w imieniu osoby prawnej tj. jednostki 

samorządu terytorialnego. Powyższa uwaga nie dotyczy samodzielnych publicznych 

zakładów  opieki  zdrowotnej  (powiatowych  osób  prawnych),  które  –  stosownie  

do  zapisów  zawartych  w  ustawie  z  dnia  30  sierpnia  1991  r.  o  zakładach  opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) - są właścicielami rzeczy ruchomych 

natomiast nieruchomości mają oddane w użytkowanie nieodpłatne. 

Według  informacji  przekazanej  przez  jednostki  organizacyjne  powiatu  wartość 

netto środków trwałych ruchomych (według stanu na dzień 30.08.2006r.) będących  

w  dyspozycji  powiatowych  jednostek  organizacyjnych wyniosła 6.609.171  zł. 

(wartość dokonanych umorzeń 15.375.738 zł., wartość brutto 21.984.909 zł.) z tego:

1. na jednostki budżetowe (tj. szkoły ponadgimnazjalne, dla których powiat jest 

organem  prowadzącym,  Powiatowy  Zarząd  Dróg,  Powiatowe  Centrum 

Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej,  Powiatowy Ośrodek Wsparcia 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo 

Powiatowe, Powiatowy  Zakład  Zarządzania  Nieruchomościami), wartość 

mienia  ruchomego  netto  wyniosła 2.630.311  zł.  (dokonane  umorzenia 

wyniosły 4.868.983 zł.); wartość brutto 7.499.294 zł.).

2. na  zakład  budżetowy  tj.  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  

i  Kartograficznej,  wartość  mienia  ruchomego  netto  wyniosła  11.659  zł. 

(dokonane umorzenia wyniosły 43.484 zł.; wartość brutto 55.143 zł.).

3. na  samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  dla  których  Powiat 

Wodzisławski jest organem założycielskim, wartość mienia ruchomego netto 

wyniosła 3.967.201 zł. (dokonane umorzenia wyniosły 10.463.271 zł.; wartość 

brutto 14.430.472 zł.).

Środki  trwałe  o  wartości  poniżej  3.500  zł.,  dla  których  odpisy  amortyzacyjne 

uznawane  są  za  koszt  uzyskania  przychodu  w  100%  ich  wartości,  

w momencie oddania do używania zaliczane są do pozostałych środków trwałych.  

Do pozostałych środków trwałych zaliczane są również bez względu na ich wartość 

(§ 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości):

a) książki dydaktyczne i inne zbiory biblioteczne,

b) środki  dydaktyczne,  w  tym  także  środki  transportu,  służące  do 

nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
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c) odzież i umundurowanie,

d) meble i dywany,

e) inwentarz żywy.

Pozostałe  środki  trwałe  nie  są  ujmowane  w  bilansie  jednostek,  z  uwagi  na  fakt 

dokonania 100% amortyzacji i jednorazowego spisania w koszty działalności jednostki 

w chwili oddania ich do używania. 

II. Dane  dotyczące  innych  niż  własność  praw  majątkowych,  w  tym    

w  szczególności  o  ograniczonych  prawach  rzeczowych,  użytkowaniu 

wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.
Powiat  Wodzisławski  posiada  akcje  i  udziały  w  następujących  spółkach  prawa 

handlowego:

1. Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 

Racibórz  -  59  akcji  o  wartości  nominalnej  500,00  zł.  Wartość  nominalna  ogółem 

29.500 zł.

2. Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  S.A.  w  Żorach  –  709  akcji  o  wartości 

nominalnej 100,00 zł. Wartość nominalna ogółem 70.900 zł.

Oprócz akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego wśród innych niż własność 

praw majątkowych  wymienić  należy  wartości  niematerialne  i  prawne.  W jednostkach 

budżetowych  występują  one  przede  wszystkim  w  postaci  licencji  na  programy 

komputerowe.  Ich  wartość  netto  według  informacji  przekazanej  przez  jednostki 

organizacyjne powiatu wyniosła 67.169 zł. (dokonane umorzenia wyniosły 604.277 zł.; 

wartość brutto 671.446 zł.) z tego:

1. na jednostki budżetowe (tj. szkoły ponadgimnazjalne, dla których powiat jest organem 

prowadzącym, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom 

Pomocy  Społecznej,  Powiatowy  Ośrodek  Wsparcia  dla  Osób  z  Zaburzeniami 

Psychicznymi,  Powiatowy  Urząd  Pracy,  Powiatowy  Zakład  Zarządzania 

Nieruchomościami,  Starostwo  Powiatowe)  przypada  wartość  netto  41.766  zł. 

(dokonane umorzenia wyniosły 237.423 zł.; wartość brutto 279.189 zł.),

2. na  zakład  budżetowy,  tj.  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  

i Kartograficznej,  przypada  wartość  netto  480  zł.  (dokonane  umorzenia  wyniosły 

16.254 zł.; wartość brutto 16.734 zł.),
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3. na  samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  dla  których  Powiat 

Wodzisławski  jest  organem  założycielskim,  przypada  wartość  netto  24.923  zł. 

(dokonane umorzenia wyniosły 350.600 zł.; wartość brutto 375.523 zł.) 

Na  dzień  sporządzenia  informacji  Powiat  Wodzisławski  nie  wykonuje  ograniczonych 

praw  rzeczowych,  ani  nie  jest  posiadaczem  w  stosunku  do  nieruchomości  będących 

własnością osób fizycznych lub prawnych. Na rzecz powiatu nie jest również ustanowione 

prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Na mieniu Powiatu jest ustanowione/na:

1. na rzecz powiatowych osób prawnych ograniczone prawo rzeczowe, tj. użytkowanie 

nieodpłatne dla Zespołów Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach 

(przepis  art. 53  ust. 1  ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki  

zdrowotnej - Dz.U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)  - dotyczy to nieruchomości 

powiatu objętych księgami wieczystymi KW Nr,  Nr :  50425 , 56796, 47443, 46928, 

51083,  42688,  14301  prowadzonymi  w  Sądzie  Rejonowym  V  Wydział  Ksiąg 

Wieczystych w Wodzisławiu Śl. ,

2. służebność  drogi  na  nieruchomości  objętej  księga  wieczystą  KW  Nr:  51516-W  

na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta KW nr: 9518-W .
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III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i 

innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
Z tytułu wykonywania praw majątkowych, w szczególności z czynszów pobieranych 

na podstawie umów cywilnoprawnych osiągnięto dochody w wysokości 1.777.545 zł 

z tego:

 1. jednostki budżetowe 558.446 zł. 

2. zakłady budżetowe 451.742 zł.

3. SP ZOZ-y 767.357 zł.

IV. Dane  o  zmianach  w  stanie  mienia  komunalnego,  w  zakresie   

określonym w pkt I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.
1. Z  gruntów  pod  drogami  powiatowymi,  głównie  gruntów  zajętych  pod  pasami 

drogowymi, które na dzień 31.12.1998r. były własnością osób fizycznych, przejęto  

na rzecz Powiatu Wodzisławskiego nieruchomości o powierzchni 7306 m2  i wartości 

księgowej 97,21 tys.zł .

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia   

powiatu.     
Umowy  użyczenia  na  rzecz  Powiatu  Wodzisławskiego,  których  przedmiotem  

jest mienie Skarbu Państwa:

1. z  dnia  22  grudnia  2003  r.;  dotyczy  udziału  562/1000  części  we  współwłasności 

nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,  położonej  w  Syryni  -  gmina  Lubomia  

przy ul. Raciborskiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 

711/60,  634/55,  638/57,  659/153  i  663/153,  o  łącznej  powierzchni  1.073  ha.  

Cel umowy, przeznaczenie nieruchomości na realizację zadań ustawowych powiatu 

w  zakresie  transportu  zbiorowego  i  dróg  publicznych  oraz  pomocy  społecznej,  

tj.  zadań  wykonywanych  przez  powiatowe  jednostki  organizacyjne,  Powiatowy 

Zarząd  Dróg  w  Wodzisławiu  Śl.  z  siedzibą  w  Syryni  przy  ul.  Raciborskiej  3  

oraz Dom Dziecka w Gorzyczkach. 

2. z  dnia  24  marca  2004  r.;  dotyczy  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej, 

położonej  w  Wodzisławiu  Śl.  przy  ul.  Bogumińskiej,  oznaczonej  w  ewidencji 

gruntów jako działki o numerach :  3188/156, 2946/174, 2827/50 oraz 3031/339  

i powierzchni łącznej 0.1521 ha. Na przedmiotowej nieruchomości został urządzony 
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parking  służbowy.  Zarząd  wystąpił  z  wnioskiem  do  Wojewody  Śląskiego  

o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na własność Powiatu z przepisu art. 64 

ustawy  z  dnia  13.10.  1998r.   Przepisy   wprowadzające  ustawy  reformujące  

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) -  postępowanie w 

toku.

3. z dnia 01 marca 2006 r.; dotyczy nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, 

położonej  w  Wodzisławiu  Śl.  –  Wilchwach  na  Oś.  1  Maja  16A,  oznaczonej  

w ewidencji  gruntów jako działki  o numerach  2207/35 i  590/8 i  pow. łącznej  

0.1783 ha, księga wieczysta KW Nr; 53209-W. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

wystąpił  z  wnioskiem  do  Wojewody  Śląskiego  o  przekazanie  przedmiotowej 

nieruchomości na własność Powiatu Wodzisławskiego na podstawie przepisu art. 64 

ustawy cyt. w punkcie  2 – postępowanie w toku .

Wykonując  uchwałę  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Wspólników  

z  dnia  11  maja  2005  roku  o  rozpoczęciu  likwidacji  spółki  AGENCJI  AKTYWNEJ 

GRANICY Likwidator  spółki  po wykonaniu wszystkich czynności  przedstawionych  

w protokole Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 1 sierpnia 2006 r. przekazał  

na  konto  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śl.  kwotę  5.734,36  zł  jako  saldo 

likwidacji  za 440 udziałów jakie posiadał w powyższej spółce Powiat Wodzisławski. 

Dotychczasowa wartość nominalna udziałów wynosiła 220.000 zł.

Wodzisław Śl. dn. 15.11.2006r.

              SKARBNIK                                                                            STAROSTA

     /-/ mgr Mariusz Rakowski                                                       /-/ dr inż. Jan Materzok
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Prognoza łącznej kwoty długu   na koniec roku budżetowego i na lata następne  

Lp.
Tytuł dłużny

Kwota długu na
dzień 31.12.2006r*

Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku
2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7
1. Wyemitowane papiery wartościowe 0 0 0 0 0
2. Kredyty:

-długoterminowe
-krótkoterminowe

177.060
177.060

0

119.634
119.634

0

62.208
62.208

0

4.782
4.782

0

0
0
0

3. Pożyczki:
-długoterminowe
-krótkoterminowe

4.692.558
4.692.558

0

4.129.727
4.129.727

0

3.588.951
3.588.951

0

3.048.175
3.048.175

0

2.507.399
2.507.399

0
4. Przyjęte depozyty 0 0 0 0 0
5. Prognozowane dochody budżetowe 86.504.005 85.565.264 87.297.474 89.013.161 90.645.777
6. Wymagalne zobowiązania

a) jednostek budżetowych
b) pozostałych jednostek (zakładów 
budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych,fundusz)wynikające z:
-odrębnych ustaw
-orzeczeń
-udzielonych poręczeń i gwarancji

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

X** X** X**

7. Kwota spłacanych rat kredytów 65.312 57.426 57.426 57.426 4.782
8. Kwota spłacanych rat pożyczek 313.297 562.831 540.776 540.776 540.776
9. Ogółem kwota ZADŁUŻENIA 4.869.618 4.249.361 3.651.159 3.052.957 2.507.399
10. % wiersz 9:5 5,63 4,97 4,18 3,43 2,77

*    kwota zaciągniętego  długu w roku 2006 i w latach poprzedzających
** dane dotyczące zobowiązań na następne lata nie wypełnia się
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Lp.
Tytuł dłużny

Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
1. Wyemitowane papiery wartościowe 0 0 0 0 0
2. Kredyty:

-długoterminowe
-krótkoterminowe

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3. Pożyczki:
-długoterminowe
-krótkoterminowe

1.966.623
1.966.623

0

1.425.847
1.425.847

0

885.071
885.071

0

345.175
345.175

0

0
0
0

4. Przyjęte depozyty 0 0 0 0 0
5. Prognozowane dochody budżetowe 92.257.157 93.852.315 95.431.250 97.000.848 97.346.023
6. Wymagalne zobowiązania

a) jednostek budżetowych
b) pozostałych jednostek (zakładów 
budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych,fundusz)wynikające z:
-odrębnych ustaw
-orzeczeń
-udzielonych poręczeń i gwarancji

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

X** X** X**

7. Kwota spłacanych rat kredytów 0 0 0 0 0
8. Kwota spłacanych rat pożyczek 540.776 540.776 540.776 539.896 345.175
9. Ogółem kwota ZADŁUŻENIA 1.966.623 1.425.847 885.071 345.175 0
10. % wiersz 9:5 2,13 1,52 0,93 0,35

*    kwota zaciągniętego  długu w roku 2006 i w latach poprzedzających
** dane dotyczące zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Wodzisław Śl. 15 listopad 2006 r.

                               SKARBNIK                                                                                                                   STAROSTA

                    /-/ mgr Mariusz Rakowski                                                                                                 /-/ dr inż. Jan Materzok
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