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WROWADZENIE
Jedną z podstawowych zasad obwiązujących w sektorze finansów publicznych
jest zasada jawności. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm., zwana dalej ustawą
o finansach publicznych), gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co oznacza
moŜliwość szerokiego dostępu do informacji związanych z gromadzeniem oraz
rozdysponowaniem tychŜe środków. W związku z powyŜszym, jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki samorządu
terytorialnego mają obowiązek sporządzania sprawozdań i to zarówno takich jakie
sporządzają

podmioty

funkcjonujące

w

szeroko

rozumianym

obrocie

gospodarczym (np. bilans, rachunek zysków i strat) jak i sprawozdań specyficznych
dla sektora finansów publicznych. W chwili obecnej jednostki samorządu
terytorialnego sporządzają (z róŜną częstotliwością) kilkanaście róŜnego rodzaju
sprawozdań, które ogólnie moŜna podzielić na:
1. sprawozdania finansowe takie jak bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu jednostki,
2. sprawozdania budŜetowe w szczególności takie jak Rb-27S o dochodach,
Rb-28S o wydatkach,
3. sprawozdania tzw. opisowe półroczne jak i na zakończenie roku
budŜetowego.
Obowiązek sporządzania przez organ wykonawczy sprawozdań opisowych
z wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego przewidują przepisy
zawarte w ustawie o finansach publicznych jak i samorządzie powiatowym,
przy czym naleŜy podkreślić, iŜ dane liczbowe ujęte w ww. sprawozdaniach
zaczerpnięte są w szczególności ze sprawozdań budŜetowych.
Zgodnie z treścią art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie
do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej
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informację z

przebiegu wykonania

budŜetu powiatu w szczegółowości

nie mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej. Zakres przedmiotowy informacji
półrocznej uregulowany jest normami zawartymi w Uchwale Nr XLVII/576/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia
zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu
Wodzislawskiego za pierwsze półrocze roku budŜetowego. Informacja z przebiegu
wykonania budŜetu powiatu Wodzislawskiego za pierwsze półrocze 2008r. zawiera
w szczególności:
1. Analizę wykonania planu dochodów budŜetu powiatu wodzisławskiego
z

uwzględnieniem

konstytucyjnego

podziału

tychŜe

dochodów

na subwencje, dotacje pochodzące z budŜetu państwa oraz dochody własne;
w zakresie dochodów odrębnej analizie poddano dochody transferowe
oraz dotacje celowe niezaleŜnie od podmiotu przekazującego te dotacje
do budŜetu powiatu; dodatkowo zawarto informację na temat planu
i wykonania dochodów w podziale na dochody o charakterze majątkowym
i dochody o charakterze bieŜącym - analiza wykonania planu dochodów ujęta
jest w rozdziałach I-VII sprawozdania;
2. Analizę wykonania planu wydatków budŜetu powiatu wodzisławskiego
z uwzględnieniem ustawowego podziału wydatków na wydatki bieŜące
i majątkowe; w grupie wydatków bieŜących ujęto wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki związane z obsługą długu
publicznego łącznie z wydatkami przypadającymi do spłaty z tytułu
udzielonych przez powiat poręczeń i gwarancji; sprawozdanie zawiera
zestawienie waŜniejszych zadań o charakterze majątkowym i remontowym; analiza wykonania planu wydatków ujęta jest w rozdziałach VIII-XI
sprawozdania;
3. Analizę planowanego wyniku budŜetu powiatu z uwzględnieniem informacji
dotyczącej wykonania planu przychodów i rozchodów budŜetu powiatu powyŜsza analiza ujęta jest w rozdziale XII sprawozdania;
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4. Analizę wykonania planów finansowych w zakresie tzw. gospodarki
pozabudŜetowej obejmującą rachunki dochodów własnych jednostek
budŜetowych oraz nieposiadających osobowości prawnej powiatowych
funduszy celowych; - powyŜsza analiza zawarta jest w rozdziale XIII
informacji; z uwagi na fakt, iŜ w strukturach organizacyjnych powiatu brak
jest zakładów budŜetowych z przyczyn oczywistych informacja półroczna
nie zawiera analizy wykonania planów finansowych tychŜe jednostek.
5. Uwagi końcowe ujęte w rozdziale XIV sprawozdania;
6. Zestawienie

wykonania

dochodów

i

wydatków

budŜetu

powiatu

w szczegółowości do rozdziału klasyfikacji budŜetowej - tabelaryczne
informacje

na

temat

wykonania

dochodów

są w rozdziałach XV i XVI sprawozdania;

4

i

wydatków

ujęte

I.

WSTĘPNA

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

WYKONANIA

BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W PIERWSZYM
PÓŁROCZU 2008r.
BudŜet Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok został przyjęty Uchwałą
Nr XIV/165/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007r.
Uchwalony na 2008 rok budŜet powiatu zamykał się:
1.

po stronie dochodów kwotą

87.458.227,00zł.

2.

po stronie wydatków kwotą

86.800.597,00zł.

3.

róŜnicą (między sumą dochodów i przychodów
a planowanymi wydatkami) stanowiącą rozchody
budŜetu powiatu w kwocie

657.630,00zł.

Charakterystyczną cechą budŜetu powiatu na 2008r, był fakt, iŜ wykazywał
on nadwyŜkę budŜetową w wysokości 657.630,00zł. stanowiącą -zgodnie z art. 168
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.)- dodatnią róŜnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami
budŜetowymi, którą w całości zabezpieczono na spłatę rozchodów naleŜnych
w związku z zaciągniętymi przez powiat poŜyczkami i kredytami.
Zaciągnięcie

zobowiązań,

których

skutkiem

był

obowiązek

spłat

rat kapitałowych (stosownie do zawartych umów kredytów i poŜyczek) związane
było z realizacją w latach ubiegłych następujących zadań inwestycyjnych:
1.

Termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Technicznych
przy ul. Pszowskiej 91 (zadanie realizowane w trzech
etapach). Na spłatę rozchodów, związanych z zaciągniętą
w

Wojewódzkim

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach poŜyczką, w budŜecie
na 2008r. zabezpieczono kwotę

195.600,00zł
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2.

Modernizacją ul. Wodzisławskiej w Turzy Śląskiej. Zadanie
współfinansowane ze środków SAPARD.

Na spłatę

rozchodów związanych z zaciągniętym, w Górnośląskim
Banku Gospodarczym S.A. Oddział w Wodzisławiu Śląskim,
kredytem

inwestycyjnym

w

budŜecie

na

2008r.

zabezpieczono kwotę
3.

57.426,00zł.

Termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół im 14 Pułku
Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1. Na spłatę
rozchodów,
w

związanych

Wojewódzkim

Funduszu

z

zaciągniętą,

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poŜyczką w budŜecie
na 2008r. zabezpieczono kwotę
4.

Termomodernizacją

345.176,00zł.

obiektów

Ponadgimnazjalnych

w

Zespołu

Wodzisławiu

Szkół

Śląskim

przy

ul. Wyszyńskiego 41. Na spłatę rozchodów związanych
z

zaciągniętą,

w

Wojewódzkim

Funduszu

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poŜyczką
w budŜecie na 2008r. zabezpieczono kwotę

59.428,00zł.

Do końca półrocza 2008r., w związku z obowiązkiem spłaty rat kapitałowych
od zaciągniętych kredytów i poŜyczek budŜet powiatu został obciąŜony (tytułem
rozchodów) kwotą 328.820,52zł. z tego na:
- poŜyczki przypadała kwota

300.108,00zł.

- kredyty przypadała kwota

28.712,52zł.

W toku wykonywania budŜetu plan dochodów i wydatków ulegał zmianom
i ostatecznie, według stanu na koniec II kwartału 2008r. zamknął się:
- po stronie dochodów kwotą

90.696.352,00zł.

- po stronie wydatków kwotą

96.340.411,00zł.
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Wykonanie planu dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2008r
przedstawiało się następująco:
Wykonane dochody budŜetowe zamknęły się kwotą

51.184.167,56zł.

co stanowiło 56,43% planu dochodów ogółem.
Wykonane wydatki budŜetowe zamknęły się kwotą

44.458.310,58zł.

co stanowiło 46,15% planu wydatków ogółem.

II.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU
DOKONANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU
W toku wykonywania budŜetu dokonano – w trybie obowiązujących przepisów-

zmian, które spowodowały:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.238.125,00zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.539.814,00zł.
Dokonywane w trakcie roku budŜetowego zmiany w planie dochodów związane
były z następującymi okolicznościami:
1)

Zwiększeniem subwencji ogólnej z budŜetu państwa
(§2920)

2)

1.289.177,00zł.

Zwiększeniem planu dotacji celowych z budŜetu państwa
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(§2110)

61.729,00zł.
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3)

Zmniejszeniem planu dotacji celowych otrzymanych
z budŜetu Państwa na realizację bieŜących zadań własnych
powiatu (§2130)

4)

-19.228,00zł.

Zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§2320)

5)

20.200,00zł.

Zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących powiatów pozyskanych z innych źródeł
(§2700/9)

6)

239.284,00zł.

Zwiększeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących (§2710)

7)

326.416,00zł.

Zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów),

samorządów

województw,

pozyskanych

z innych źródeł (§6293)
8)

198.444,00zł.

Zwiększeniem wpływów z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

9)

Zwiększeniem

planu

dotacji

celowych

241.259,00zł.

otrzymanych

z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat (§6410)
10)

Zwiększeniem

dotacji

celowych

807.100,00zł.

otrzymanych

przez

jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŜającą
na

zadania

bieŜące

realizowane

porozumień/umów (§2888)

na

podstawie
73.744,00zł.

8

W pierwszym półroczu 2008 roku Zarząd Powiatu –działając na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu
o art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe na podstawie upowaŜnień zawartych
w uchwale budŜetowej- podjął czterdzieści jeden uchwał w przedmiocie zmian
w budŜecie oraz zmian układu wykonawczego budŜetu powiatu.
III.

WSTĘPNA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2008r.

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
stosowny do wykonywanych zadań. W literaturze podkreśla się, iŜ „...samorządność
wymaga niezaleŜności finansowej przejawiającej się posiadaniem środków
finansowych zapewniających wykonywanie zadań stawianych przed j.s.t. Brak
tych środków, a więc całkowita zaleŜność od organów centralnych, przekreśla ideę
samorządności...” (Finanse samorządowe 2005 pod redakcją Cezarego Kosikowskiego, Dom
Wydawniczy ABC Warszawa 2005, str. 103).
Stosownie do treści art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dochody
jednostek samorządu terytorialnego dzieli się na dotacje, subwencje oraz dochody
własne. Ustawa zasadnicza nie zawiera pełnego katalogu źródeł dochodów
własnych odsyłając w przedmiotowej sprawie do stosownych regulacji ustawowych,
wśród których podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 zwana dalej ustawą
o dochodach j.s.t.).
Z kolei na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249 poz. 1832)
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wprowadzono obowiązek ujmowania w budŜecie dochodów w podziale
na dochody bieŜące i majątkowe. Definicję legalną dochodów majątkowych
i bieŜących zawiera art. 165a znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z treścią cyt. przepisu prawa do dochodów majątkowych zaliczono:
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaŜy majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności.
Przez dochody bieŜące budŜetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie
się

natomiast

dochody

budŜetowe

niebędące

dochodami

majątkowymi,

co w praktyce oznacza, iŜ wszystkie inne dochody nie wymienione wyŜej w pkt 1-3
będą zaliczane do grupy dochodów bieŜących.
Początkowo, w budŜecie na 2008r. nie uwzględniono dochodów o charakterze
majątkowym, poniewaŜ Ŝadne źródło dochodów ujęte w załączniku nr 1
do uchwały budŜetowej nie spełniało ustawowych przesłanek umoŜliwiających
zakwalifikowanie go do grupy dochodów majątkowych. W toku wykonywania
budŜetu, według stanu na dzień 30 czerwca 2008r., dokonano zwiększenia planu
dochodów o kwotę 1.246.803,00zł., przy czym źródłem dochodów w powyŜszym
zakresie były dochody o charakterze majątkowym. Wykonanie ww. dochodów
w pierwszym półroczu 2008r. zamknęło się kwotą 109.916,19zł., co stanowiło
8,82% planu. Dochody majątkowe stanowiły 1,37% planu i 0,21% wykonania
dochodów ogółem. Zamieszczony poniŜej wykres przedstawia graficznie strukturę
planowanych i wykonanych dochodów powiatu w podziale na dochody bieŜące
i majątkowe.
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
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Wykonanie dochodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w pierwszym
półroczu 2008r., zamknęło się kwotą 51.184.167,56zł., co stanowiło 56,43% planu
wynoszącego 90.696.352,00zł.
Zestawienie planu i wykonania dochodów, z uwzględnieniem źródeł i grup
dochodów, przedstawiają dane zawarte w tabeli numer 1.
TABELA Nr 1
Wykonanie za
pierwsze
półrocze 2008

Procent

90.696.352,00 51.184.167,56

56,43

Plan
dochodów na
2008r.

Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
1) Subwencja ogólna

wykonania

42.785.968,00

26.278.698,00

61,42

42.342.801,00

26.057.112,00

61,54

443.167,00

221.586,00

50,00

w tym:
-

część oświatowa subwencji ogólnej

-

część równowaŜąca subwencji ogólnej
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2) Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa w tym:
-

-

12.606.676,00

6.373.087,60

50,55

8.790.724,00

4.911.935,60

55,88

5.784.677,00

3.480.300,00

60,16

3.008.852,00

1.461.152,00

48,56

807.100,00

0,00

0,00

33.636.430,00

17.344.651,48

51,57

25.305.736,00

11.796.521,03

46,62

24.990.736,00

11.613.563,00

46,47

315.000,00

182.958,03

58,08

6.319.870,00

4.122.440,10

65,23

518.000,00

258.000,00

49,81

49.800,00

36.781,00

73,86

dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t
(§2320)

366.780,00

155.804,00

42,48

wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej
między
j.s.t
na
dofinansowanie
własnych
zadań
bieŜących (§2710)

326.416,00

255.500,25

78,27

na zadania bieŜące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez (§2110)
z tego:
na wykonywanie zadań bieŜących w zakresie
słuŜb inspekcji i straŜy
na realizację bieŜących zadań własnych
powiatu (§2130)
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz
inne
zadania
zlecone
ustawami
realizowane przez powiat (§6410)

3) Dochody własne
w tym:
-

-

-

-

-

udziały w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
w tym:
1) podatek dochodowy od osób
fizycznych
2) podatek dochodowy od osób
prawnych
dochody
powiatowych
jednostek
budŜetowych
środki z Funduszu Pracy otrzymane
przez powiat z przeznaczeniem
na
finansowanie
kosztów
wynagrodzenia
i
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy (§2690)
dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t
(§2310)
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-

-

-

wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej
między
j.s.t
na
dofinansowanie
własnych
zadań
inwestycyjnych
i
zakupów
inwestycyjnych (§6300)
odsetki od środków zgromadzonych
na rachunkach (lokaty) bankowych
powiatu (§0920)
dotacja celowa otrzymana przez j.s.t
od innej j.s.t będącej instytucją
wdraŜającą
na
zadania
bieŜące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) (§2888/9)
dochody j.s.t. związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
(§2360)

4) Pozostałe dochody budŜetu powiatu,

241.259,00

109.916,19

45,56

179.000,00

268.803,02

150,17

73.744,00

43.445,00

58,91

255.825,00

297.440,89

116,27

1.667.278,00

1.187.730,48

71,24

1.468.834,00

1.187.730,48

80,86

198.444,00

0,00

0,00

w tym:
-

-

środki na dofinansowanie zadań
własnych bieŜących gmin (związków
gmin),
powiatów
(związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane
z
innych
źródeł
(§2700/07/08/09)
środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§6293)

W stosunku do stanu odnotowanego na koniec pierwszego półrocza 2007 roku
plan dochodów uległ zwiększeniu z 87.604.666,00zł. do 90.696.352,00zł.,
co oznaczało wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.091.686zł., tj. o 3,53%.
Jeśli chodzi o wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2008r., to zwiększyło
się ono w stosunku do wykonania dochodów w analogicznym okresie roku
ubiegłego z 49.007.424,34zł. do 51.184.167,56zł., co oznaczało realny wzrost
dochodów budŜetowych o kwotę 2.176.743,22zł., tj. o 4,44%.
W porównaniu do załoŜeń przyjętych w trakcie opracowywania budŜetu
i przyjętych uchwałą budŜetową na 2008r., plan dochodów uległ zwiększeniu
o kwotę 3.238.125,00zł., tj. o 3,70%. PowyŜszy wzrost nie rozłoŜył się jednak
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równomiernie jeśli weźmie się pod uwagę poszczególne źródła dochodów
budŜetowych. O kwotę 661.619,00zł., tj. o 2,01% zwiększył się plan w zakresie
dochodów własnych powiatu. JeŜeli chodzi o subwencje to plan tych dochodów,
w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2008r., uległ zwiększeniu o kwotę
1.289.177,00zł. (3,11%), natomiast w przypadku dotacji pochodzących z budŜetu
państwa odnotowano zwiększenie planu dochodów o kwotę 849.601,00zł.,
tj. o 7,23%. Ponadto plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 437.728,00zł.
(35,60%) w zakresie pozostałych dochodów budŜetu powiatu.
W strukturze dochodów budŜetu powiatu w 2008r., najpowaŜniejsze znaczenie
miały –uwzględniając kryterium wielkości planu jak i wykonania- subwencje.
Stanowiły one 47,17% planu i 51,34% wykonania dochodów ogółem. Z tytułu
części równowaŜącej subwencji ogólnej, na rachunek budŜetu powiatu wpłynęła
kwota 221.586,00zł., co stanowiło 50,00% planu. Natomiast z tytułu części
oświatowej

subwencji

ogólnej,

pozyskano

kwotę

26.057.112,00zł.,

co stanowiło 61,54% planu. W stosunku do końca czerwca 2007r. odnotowano
wzrost planu dochodów subwencyjnych o kwotę 2.299.801,00zł. (5,68%,)
natomiast wykonanie tychŜe dochodów wzrosło o kwotę 1.447.882,00zł. (5,83%).
Dochody własne powiatu stanowiły kolejną pod względem wielkości, pozycję
dochodową budŜetu Powiatu Wodzisławskiego. Z powyŜszego źródła dochodów,
na rachunek bankowy budŜetu wpłynęła -w pierwszym półroczu 2008r.- kwota
17.344.651,48zł. (51,57% planu wynoszącego 33.636430,00zł.). W zakresie realizacji
dochodów własnych odnotowano –w stosunku do końca czerwca 2007r.- wzrost
wpływów budŜetowych o kwotę 639.320,40zł., tj. o 3,83%. Dochody własne
stanowiły 37,09% planu i 33,89% wykonania dochodów ogółem. Wśród dochodów
własnych najpowaŜniejsze znaczenie miały niewątpliwie udziały w podatkach
stanowiących dochód budŜetu państwa. W ramach tej grupy dochodów, budŜet
powiatu zasilony został kwotą 11.796.521,03zł. (46,62% planu wynoszącego
25.305.736,00zł.). Udziały w podatkach stanowiły 27,90% planu i 23,05%
wykonania dochodów ogółem.
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Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na wykonywanie
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
ustawami, a takŜe zadań własnych powiatu, budŜet –do końca czerwca 2008r.zasilony

został

kwotą

6.373.087,60zł.

(50,55%

planu

wynoszącego

12.606.676,00zł.). Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budŜetu państwa
stanowiły 13,90% planu i 12,45% wykonania dochodów ogółem. W tej grupie
dochodów najpowaŜniejsze znaczenie miały dotacje celowe przeznaczone
na wykonywanie zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych powiatowi ustawami. Stanowiły one 9,69% planu i 9,60%
wykonania dochodów ogółem. Z powyŜszego tytułu budŜet powiatu został
zasilony kwotą 4.911.935,60zł., co stanowiło 55,88% planu wynoszącego
8.790.724,00zł. Plan dotacji celowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (własne powiatu jak i z zakresu administracji rządowej) wyniósł
w pierwszym półroczu 2008r. 807.100,00zł. W zakresie wykonania dochodów,
których źródłem były dotacje celowe pochodzące z budŜetu państwa odnotowano
-w porównaniu do końca czerwca 2007 roku- wzrost wpływów budŜetowych
o kwotę 370.880,60zł., tj. o 6,18%.
Do grupy pozostałych dochodów budŜetu powiatu zakwalifikowano środki
(nie zaliczone do subwencji, dotacji z budŜetu państwa czy teŜ dochodów własnych
j.s.t.)

otrzymywane

w

związku

z

realizacją

programów

finansowanych

lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych jak równieŜ dochody naleŜne
powiatowi w związku z umowami cywilnoprawnymi zawartymi w szczególności
z jednostkami organizacyjnymi sektora górniczego. Z powyŜszego tytułu budŜet
Powiatu Wodzisławskiego w pierwszym półroczu 2008r. został zasilony kwotą
1.187.730,48zł.

(71,24%

planu

wynoszącego

1.667.278,00zł.).

Dochody

te stanowiły 1,84% planu i 2,32% wykonania dochodów ogółem.
Strukturę

planowanych

dochodów

budŜetu

Powiatu

Wodzisławskiego

według stanu na koniec pierwszego półrocza 2008r., przedstawia graficznie
zamieszczony poniŜej wykres.
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STRUKTURA % PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

1,84%
47,17%

37,09%

13,90%

SUBWENCJA OGÓLNA

DOTACJE CELOWE

DOCHODY WŁASNE

POZOSTAŁE DOCHODY BUDśETU POWIATU

Strukturę

wykonanych

dochodów

budŜetu

Powiatu

Wodzisławskiego

według stanu na konie pierwszego półrocza 2008r., przedstawia graficznie
zamieszczony poniŜej wykres
STRUKTURA % WYKONANYCH DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

2,32%
33,89%
51,34%

12,45%

SUBWENCJA OGÓLNA

DOTACJE CELOWE

DOCHODY WŁASNE

POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU
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IV.

DOCHODY

TRANSFEROWE

BUDśETU

POWIATU

WODZISŁAWSKIEGO, KTÓRYCH ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA
BYŁY ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU PAŃSTWA
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i subwencje stanowią
szczególny rodzaj dochodów powiatu. To, co je łączy to fakt, iŜ „...obie kategorie
są formami transferowania środków pienięŜnych z budŜetu państwa do budŜetu
jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym w budŜecie państwa
klasyfikowane są jako wydatki tego budŜetu, a jednocześnie są dochodami j.s.t...”
(Finanse samorządowe 2005 pod redakcją Cezarego Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC
Warszawa 2005, str. 1790). PowyŜsza cecha pozwala zakwalifikować subwencje
i dotacje do dochodów o charakterze transferowym, których źródłem zasilania
są środki pochodzące z budŜetu państwa. Zakres swobody w podejmowaniu
decyzji dotyczących kierunków i sposobów wydatkowania środków zdecydowanie
z kolei, odróŜnia subwencje od dotacji. JeŜeli chodzi o dotacje na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, to organy administracji
rządowej decydują zarówno o ich wielkości jak i kierunkach wydatkowania
przekazanych środków. Dysponując środkami dotacyjnymi naleŜy pamiętać
o konsekwencjach wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem takimi jak
obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami, a takŜe pozbawienie prawa
do otrzymania dotacji przez okres trzech lat (art. 145 ust 1 i 7 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104).
W przypadku subwencji brak jest tak daleko idących (jak w przypadku dotacji
celowych) formalno-prawnych ograniczeń

zakresie wydatkowania środków

przekazanych z budŜetu państwa środków. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
o dochodach j.s.t. o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji
ogólnej –niezaleŜnie od tego czy będzie to część oświatowa, wyrównawcza
czy teŜ równowaŜąca- decyduje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.
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Dochody transferowe, których źródłem były subwencje i dotacje celowe
pochodzące z budŜetu państwa stanowiły największy strumień dochodów
budŜetowych powiatu. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budŜetowych
w pierwszym półroczu 2008r. stanowił 59,83% planu i 63,79% wykonania
dochodów ogółem.
Szczegółowe zestawienie dochodów transferowych, z uwzględnieniem działów
i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, zawiera tabela numer 2.
Tabela Nr 2

Wyszczególnienie

Plan dochodów
na 2008r.

OGÓŁEM

55.392.644,00

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie za
pierwsze
półrocze 2008

Procent
wykonania

32.671.785,60

58,98

42.785.968,00 26.278.698,00

61,42

w tym:
75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

42.342.901,00

26.057.112,00

61,54

443.167,00

221.586,00

50,00

12.606.676,00

6.373.087,60

50,55

8.790.724,00

4.911.935,60

55,88

5.784.677,00

3.480.300,00

60,16

710 – Działalność usługowa

355.700,00

191.300,00

53,78

71015 – Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75411 – Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej

355.700,00

191.300,00

53,78

5.428.977,00

3.289.000,00

60,58

5.428.977,00

3.289.000,00

60,58

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

75832 – część równowaŜąca subwencji ogólnej
dla powiatów

DOTACJE CELOWE Z BUDśETU
PAŃSTWA
w tym:
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE
Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEśĄCE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT

w tym na zadania słuŜb, inspekcji i straŜy

010 – Rolnictwo i łowiectwo
01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
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700 – Gospodarka mieszkaniowa
70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomsciami
710 – Działalność usługowa
(bez rozdz. 71015 ujętego powyŜej)
71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
71013 – Prace geodezyjne i kartograf.
(nieinwestycyjne)

48.499,00

32.789,00

67,61

48.499,00

32.789,00

67,61

99.606,00

16.740

16,81

28.980,00

10.000,00

34,51

66.740,00

6.740,00

10,10

3.886,00

0,00

0,00

750 – Administracja publiczna

427.865,00

249.628,00

58,34

75011 – Urzędy wojewódzkie

385.865,00

207.628,00

53,81

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograf.

75045 – Komisje poborowe
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa (bez rozdz. 75411)

42.000,00

42.000,00

100,00

130.670,00

67.382,00

51,57

75414 – Obrona cywilna

130.670,00

67.382,00

51,57

1.618.444,00

717.471,00

44,33

1.618.444,00

717.471,00

44,33

852 – Pomoc społeczna

623.770,00

342.231,00

54,86

85203 – Ośrodki wsparcia
85295 –Pozostała działalność

610.000,00

328.461,00

53,85

13.770,00

13.770,00

100,00

7.193,00

5.394,60

75,00

7.193,00

5.394,60

75,00

3.008.852,00

1.461.152,00

48,56

3.008.852,00

1.461.152,00

48,56

1.500,00

1.500,00

100,00

3.005.352,00

1.457.652,00

48,50

2.000,00

2.000,00

100,00

851 – Ochrona zdrowia
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85334 – Pomoc dla repatriantów
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE
Z BUDśETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ
WŁASNYCH POWIATU
852- Pomoc społeczna
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85202 – Domy pomocy społecznej
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
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DOTACJE CELOWE OTRZYMANE
Z BUDśETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75411 – Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej

807.100,00

0,00

0,00

807.100,00

0,00

0,00

807.100,00

0,00

0,00

W grupie dochodów transferowych, których źródłem były subwencje i dotacje
celowe pochodzące z budŜetu państwa, największy udział w zasileniu budŜetu
powiatu w pierwszym półroczu 2008r. miała subwencja ogólna składająca
się z dwóch części: oświatowej i wyrównawczej. Z tytułu naleŜnych z budŜetu
państwa subwencji budŜet powiatu został zasilony kwotą 26.278.698,00zł. (61,42%
planu). Dochody subwencyjne stanowiły 47,17% planu i 51,34% wykonania
dochodów ogółem. Ich udział w grupie dochodów transferowych był jeszcze
większy i stanowił odpowiednio 77,24% planu i 80,43% wykonania tychŜe
dochodów.
Wykonanie dochodów z tytułu przypadającej na powiat części oświatowej
subwencji ogólnej zamknęło się w pierwszym półroczu 2008r. kwotą
26.057.112,00zł., co stanowiło 61,54% planu. Wysokie, bo przekraczające 50%
planu wykonanie w pierwszym półroczu roku budŜetowego dochodów z tytułu
subwencji oświatowej ma swoje uzasadnienie w rozwiązaniu przyjętym w art. 34
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Stosownie do treści ww. normy
prawnej część oświatową subwencji ogólnej przekazuje się w trzynastu ratach
miesięcznych, z tym Ŝe rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększone środki subwencyjne przeznaczone
były na wypłatę nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia rocznego czyli
tzw. „trzynastek”. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
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odnotowano wzrost planu dochodów subwencyjnych o kwotę 2.582.487,00zł.
(6,50%), natomiast wykonanie dochodów w powyŜszym zakresie było wyŜsze
o kwotę 1.589.224,00zł. (6,50%). NaleŜy podkreślić, iŜ juŜ na początku roku
budŜetowego plan dochodów w zakresie subwencji oświatowej, uległ zwiększeniu
o kwotę 1.289.177,00zł. Było to skutkiem wejścia w Ŝycie ustawy budŜetowej
i w konsekwencji korekty wskaźników do budŜetu przekazywanych jednostkom
samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów w trybie art. 33 ust. 1 pkt 1
cyt. ustawy. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła 98,96% planu i 99,16%
wykonania dochodów z tytułu naleŜnej powiatowi subwencji ogólnej.
Oprócz części oświatowej powiatowi przysługiwała równieŜ część równowaŜąca
subwencji ogólnej. Z tego tytułu, do budŜetu powiatu w pierwszym półroczu
2008r., wpłynęła kwota 221.586,00zł. (50,00% planu wynoszącego 443.167,00zł.).
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano zmniejszenie
wpływów budŜetowych w zakresie części równowaŜącej subwencji ogólnej,
przy czym plan zmniejszył się o kwotę 282.686,00zł., tj. o 38,95%, natomiast
wykonanie

zmniejszyło

się

o

kwotę

141.342,00zł.,

tj.

o

38,94%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 1,04% planu i 0,84% wykonania
dochodów z tytułu przypadającej powiatowi subwencji ogólnej.
Plan dotacji celowych pochodzących z budŜetu państwa zamknął się według
stanu na dzień 30.06.2008r. kwotą 12.606.676,00zł. Zrealizowane w pierwszym
półroczu 2008r. dochody z powyŜszego tytułu wyniosły 6.373.087,60zł., tj. 50,55%
planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost
dochodów z tytułu dotacji pochodzących z budŜetu państwa. Plan zwiększył
się z 11.727.624,00zł. do 12.606.676,00zł., tj. o 7,50%, natomiast wykonanie
wzrosło z 6.002.207,00zł. do 6.373.087,60zł., tj. o 6,18%. Dotacje celowe
pochodzące z budŜetu państwa stanowiły 13,90% planu i 12,45% wykonania
dochodów ogółem oraz analogicznie 22,76% planu i 19,52% wykonania w grupie
dochodów transferowych. W zakresie dotacji celowych pochodzących z budŜetu
państwa moŜna wyodrębnić:
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- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat,
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących
zadań własnych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat,
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Plan dotacji celowych przeznaczonych na wykonywanie bieŜących zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
(nieinwestycyjnych, paragraf 2110 klasyfikacji budŜetowej) zamknął się, na koniec
półrocza

2008r.,

kwotą

8.790.724,00zł.,

natomiast

wykonanie

wyniosło

4.911.935,60zł., tj. 55,88% planu. PowyŜsze środki stanowiły 9,69% planu i 9,60%
wykonania dochodów ogółem oraz analogicznie 69,73% planu i 77,07% wykonania
dochodów, których źródłem są dotacje celowe pochodzące z budŜetu państwa.
W stosunku do pierwszego półrocza 2007r. plan dotacji celowych przeznaczonych
na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
powiatowi ustawami (nieinwestycyjne) uległ zwiększeniu o kwotę 398.548,00zł.,
tj. o 4,75% natomiast wykonanie było wyŜsze o kwotę 504.555,60zł., tj. o 11,45%.
Wśród dotacji celowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji
rządowej szczególne znaczenie miały dotacje przeznaczone na wykonywanie zadań
w zakresie słuŜb, inspekcji i straŜy. Z tych dotacji finansowane były koszty
funkcjonowania państwowych jednostek organizacyjnych, będących jednocześnie
powiatowymi jednostkami budŜetowymi takich jak Komenda Powiatowa
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Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, funkcjonujących w ramach
tzw. administracji zespolonej. W pierwszym półroczu 2008r. budŜet powiatu został
zasilony z powyŜszego tytułu kwotą 3.480.300,00zł., co stanowiło 60,16% planu
wynoszącego 5.784.677,00zł. W stosunku do końca półrocza 2007r., plan dotacji
celowych przekazywanych na wykonywanie bieŜących zadań w zakresie słuŜb,
inspekcji

i

straŜy

zwiększył

się

z

4.956.146,00zł.

do

5.784.677,00zł.,

tj. o 828.531,00zł. (wzrost o 16,72%), natomiast wykonanie dochodów
z powyŜszego tytułu zwiększyło się z 3.028.590,00zł. do 3.480.300,00zł.,
tj. o 451.710,00zł. (wzrost o 14,91%).
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŜetu
państwa przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu (nieinwestycyjnych,
paragraf 2130 klasyfikacji budŜetowej) wyniosło w pierwszym półroczu 2008r.
1.461.152,00zł., co stanowiło 48,56% planu wynoszącego 3.008.852,00zł.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dotacji celowych
przekazywanych na realizację zadań własnych powiatu uległ zmniejszeniu o kwotę
326.596,00zł., tj. o 9,79%, natomiast wykonanie było niŜsze o kwotę 133.675,00zł.,
tj. o 8,38%. Kwota 1.457.652,00zł. (48,50% planu wynoszącego 3.005.352,00zł.)
zasiliła

budŜet

powiatu

w

dziale

85202

klasyfikacji

budŜetowej,

z tego 1.457.652,00zł. przekazano tytułem dofinansowania pobytu pensjonariuszy
domów społecznych w Gorzycach i Wodzisławiu Śl. Ponadto ze środków
dotacyjnych (paragraf 2130 klasyfikacji budŜetowej) sfinansowano koszty wypłaty
dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 3.500,00zł. Dotacje celowe
z budŜetu państwa przeznaczone na zadania własne powiatu stanowiły 3,32%
planu i 2,85% wykonania dochodów ogółem oraz 23,87% planu i 22,93%
wykonania dochodów z tytułu dotacji pochodzących z budŜetu państwa.
Plan dochodów powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŜetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zamknął się w pierwszym
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półroczu 2008r. kwotą 807.100,00zł. Przyznane środki będą wykorzystane
przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej na realizację zadania
pod nazwą „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” realizowanego w ramach
„Programu modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Dotacje z powyŜszego tytułu
stanowiły 0,89% planu dochodów ogółem oraz 6,40% planu dotacji celowych
pochodzących z budŜetu państwa.
V.

DOCHODY

WŁASNE

BUDśETU

POWIATU

WODZISŁAWSKIEGO
Źródła dochodów własnych powiatu określone są w art. 5 ustawy
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203
poz. 1966 z późn. zm.). NaleŜy podkreślić, iŜ zawarty w ww. normie prawnej wykaz
źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego nie ma charakteru
zamkniętego katalogu i dochody własne samorządów mogą określać równieŜ
odrębne przepisy. Zgodnie z treścią art. 5 cyt. ustawy do dochodów własnych
powiatu zalicza się:
1. naleŜne powiatowi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych;
2. naleŜne 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 budŜetowe powiatu
oraz wpłaty od powiatowych zakładów budŜetowych i gospodarstw
pomocniczych powiatowych jednostek budŜetowych;
5. dochody z majątku powiatu;
6. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
7. dochody z kar pienięŜnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
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8. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu 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 poŜyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;
10. odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŜności stanowiących dochody
powiatu;
11. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
12. dotacje z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
13. inne dochody naleŜne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów wśród,
których najpowaŜniejsze znaczenie ma źródło dochodu określone
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 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
naleŜącymi do Skarbu Państwa potrąca się 25% jako dochód Powiatu.
Dochody własne stanowiły w analizowanym okresie czasu powaŜne źródło
dochodów budŜetu powiatu. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł
w pierwszym półroczu 2008r. 37,09% planu i 33,89% wykonania dochodów
ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2007r., odnotowano wzrost
wpływów budŜetowych w zakresie dochodów własnych. Plan ww. dochodów
według stanu na koniec pierwszego półrocza 2008r. był wyŜszy w stosunku
do planu ustalonego na koniec pierwszego półrocza 2007r. o kwotę 2.850.936,00zł.,
to jest o 9,26%, natomiast wykonanie dochodów własnych w pierwszym półroczu
2008r. było

wyŜsze od wykonania ww. dochodów w analogicznym okresie

ubiegłego roku, o kwotę 639.320,40zł., tj. o 3,83%.
Szczegółowe

zestawienie

dochodów

własnych

budŜetu

powiatu

z uwzględnieniem źródeł tych dochodów jak i działów klasyfikacji budŜetowej
zawiera tabela numer 3.
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TABELA Nr 3

Plan
dochodów
na 2008 rok.

Wyszczególnienie

OGÓŁEM

Wykonanie
za I półrocze
2008r.

33 636 430,00 17 344 651,48

UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU
PAŃSTWA
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
DOCHODY UZYSKANE PRZEZ
JEDNOSTKI BUDśETOWE POWIATU
Drogi publiczne powiatowe
a) pozostałe odsetki
b) wpływy z róŜnych dochodów
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
b) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
c) wpływy z róŜnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa – pozostała
działalność (PZZN)
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
Nadzór budowlany
a) pozostałe odsetki
Starostwo powiatowe
a) wpływy z opłaty komunikacyjnej
b) wpływy z róŜnych opłat
c) wpływy z usług
d) pozostałe odsetki
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
f) wpływy z róŜnych dochodów
g) wpływy do wyjaśnienia
Komendy powiatowe PSP
a) pozostałe odsetki
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Procent
wykon.

51,57

25 305 736,00
24 990 736,00
315 000,00

11 796 521,03
11 613 563,00
182 958,03

46,62
46,47
58,08

6 319 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 122 440,10
7 571,50
3 692,62
3 878,88
7 715,80

65,23
-

0,00

7 585,00

-

0,00
0,00

82,80
48,00

-

912 000,00

489 032,79

53,62

912 000,00
0,00
0,00
0,00
2 150 000,00
2 150 000,00
0,00
0,00
0,00

488 153,41
879,38
340,63
340,63
1 747 174,29
1 717 036,40
4 812,76
958,44
7 745,74

53,53
81,26
79,86
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,32
16 596,63
15,00
2 399,59
2 399,59

-

Komendy wojewódzkie Policji
a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem
lub
pobranych w
nadmiernej wysokości
Licea ogólnokształcące
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
d) wpływy z róŜnych dochodów
Szkoły zawodowe
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
c) pozostałe odsetki (środki zagran)
d) wpływy z róŜnych dochodów
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
c) wpływy z róŜnych dochodów
Ośrodki szkolenia, dokształcania i
doskonalenia kadr
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
c) wpływy z róŜnych dochodów
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności
za utrzymanie dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
b) wpływy z róŜnych dochodów
c) pozostałe odsetki
Domy pomocy społecznej
a) wpływy z usług
b) pozostałe odsetki
c) wpływy z róŜnych dochodów
Ośrodki wsparcia
a) pozostałe odsetki
b) wpływy z róŜnych dochodów
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0,00

3 700,02

-

0,00
42 000,00

3 700,02
35 402,97

84,29

42 000,00
0,00

28 116,56
3 864,76

66,94
-

0,00
0,00
51 000,00

4,65
3 417,00
68 137,86

133,60

51 000,00
0,00
0,00
0,00

56 871,65
10 173,53
0,25
1 092,43

111,51
-

30 500,00

6 386,11

20,94

30 500,00
0,00
0,00

3 714,80
1 562,82
1 108,49

12,18
-

0,00

27 733,23

-

0,00
0,00
0,00
0,00

16 284,00
222,07
11 227,16
8 113,68

-

0,00
0,00
0,00
3 103 000,00
3 100 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00

7 346,89
506,65
260,14
1 643 237,90
1 634 880,08
4 385,72
3 972,10
2 354,99
832,40
1 522,59

52,96
52,74
132,40
-

Rodziny zastępcze
a) wpływy z róŜnych opłat
b) wpływy z róŜnych dochodów
Powiatowe centra pomocy rodzinie
a) pozostałe odsetki
b) wpływy z róŜnych dochodów
Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
a) pozostałe odsetki
Powiatowe Urzędy Pracy
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) pozostałe odsetki
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
b) wpływy z usług
c) pozostałe odsetki
d) wpływy z róŜnych dochodów
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym
poradnie specjalistyczne
a) pozostałe odsetki
Placówki wychowania pozaszkolnego
a) dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz
innych umów o podobnym charakterze
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
pozostała działalność
a) odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie
z
przeznaczeniem
lub
pobranych w nadmiernej wysokości
ODSETKI OD ŚRODKÓW
FINANSOWYCH GROMADZONYCH
NA RACHUNKACH BANKOWYCH
POWIATU
RóŜne rozliczenia finansowe
a) pozostałe odsetki
DOTACJE CELOWE POCHODZĄCE
Z BUDśETÓW INNYCH J.S.T.
Drogi publiczne powiatowe
a) wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 788,53
9 182,02
7 606,51
1 187,70
1 170,05
17,65
256,36
256,36
3 654,05

-

0,00
0,00
31 370,00

631,33
3 022,72
27 214,64

86,75

6 500,00
24 870,00
0,00
0,00

7 004,88
14 543,90
4 488,28
1 177,58

107,77
58,48
-

0,00
0,00
0,00

844,71
844,71
23 190,20

-

0,00

23 190,20

-

0,00

2,55

-

0,00

2,55

-

179 000,00
179 000,00
179 000,00

268 803,02
268 803,02
268 803,02

150,17
150,17
150,17

1 057 999,00
500 675,00

601 446,44
330 416,44

56,85
65,99

289 416,00

250 500,25

86,55

b) wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Nadzór budowlany
a) wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal.
kadr
a) dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Szpitale ogólne
a) wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Rodziny zastępcze
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Powiatowe Urzędy Pracy
a) dotacje celowa otrzymana przez j.s.t. od
innej j.s.t. będącej instytucją wdraŜającą na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień/umów
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY
OTRZYMANE NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Fundusz Pracy
a) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
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211 259,00
37 000,00

79 916,19
5 000,00

37,83
13,51

37 000,00

5 000,00

13,51

20 200,00

3 400,00

16,83

20 200,00

3 400,00

16,83

49 800,00

36 781,00

73,86

49 800,00
30 000,00

36 781,00
30 000,00

73,86
100,00

30 000,00
86 580,00

30 000,00
43 571,65

100,00
50,33

86 580,00
260 000,00

43 571,65
108 832,35

50,33
41,86

260 000,00
73 744,00

108 832,35
43 445,00

41,86
58,91

73 744,00

43 445,00

58,91

518 000,00
518 000,00

258 000,00
258 000,00

49,81
49,81

518 000,00

258 000,00

49,81

DOCHODY POWIATU UZYSKIWANEW
ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃZ
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Nadzór budowlany
a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Ośrodki wsparcia
a) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

W

grupie

dochodów

własnych,

255 825,00
255 500,00

297 440,89
297 346,96

116,27
116,38

255 500,00
0,00

297 346,96
56,45

116,38
-

0,00

56,45

-

250,00

0,75

0,30

250,00
75,00

0,75
36,73

0,30
48,97

75,00

36,73

48,97

najpowaŜniejsze

źródło

dochodów

budŜetowych stanowiły udziały powiatu w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i od osób prawnych. Z formalno-prawnego punktu widzenia udziały
w dochodach podatkowych zaliczone są do grupy dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego, jednakŜe faktycznie posiadają cechy dochodów
transferowych omówionych w rozdziale IV sprawozdania, z uwagi na fakt,
iŜ analogicznie jak w przypadku dochodów transferowych to samo jest źródło
dochodów (budŜet państwa) jak i podmiot przekazujący środki finansowe (organ
administracji państwowej tj. ministerstwo finansów jeśli chodzi o podatek
dochodowy od osób fizycznych lub właściwy urząd skarbowy w przypadku
podatku dochodowego od osób prawnych). PowaŜną wątpliwość budzi równieŜ
problematyka zasadności zaliczania udziałów j.s.t. w podatkach państwowych
do dochodów własnych tych jednostek, tym istotniejsza, Ŝe Konstytucja RP
z dnia 2 kwietnia 1997r. nie wymienia z nazwy tej formy dochodów samorządu
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terytorialnego (E Ruśkowski, J. Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, Komentarz, 2004 Dom Wydawniczy ABC str. 52).
Z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budŜetu
państwa do budŜetu powiatu w pierwszym półroczu 2008r. wpłynęła kwota
11.796.521,03zł., tj. 46,62% planu wynoszącego 25.305.736,00zł. Udziały
w podatkach stanowiły 75,23% planu i 68,01% wykonania dochodów własnych
oraz analogicznie 27,90% planu i 23,05% wykonania dochodów ogółem.
W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2007r. plan dochodów budŜetu powiatu
z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budŜetu państwa
wzrósł z 23.720.315,00zł. do 25.305.736,00zł., co oznaczało w konsekwencji
wzrost planu dochodów o kwotę 1.585.421,00zł., tj. o 6,68%., natomiast wykonanie
zwiększyło się z 11.759.546,67zł. do 11.796.521,03zł., co z kolei oznaczało wzrost
realnych wpływów budŜetowych jedynie o kwotę 36.974,36zł., tj. o 0,31%.
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%. Wykonanie
dochodów w powyŜszym zakresie zamknęło się w pierwszym półroczu 2008r.,
kwotą

11.613.563,00zł.,

tj.

46,47%

planu

wynoszącego

24.990.736,00zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosło
o 30.289,00zł., tj. o 0,26%. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych stanowiły 74,30% planu i 66,96% wykonania dochodów
własnych oraz analogicznie 27,55% planu 22,69% wykonania dochodów ogółem.
Kwoty z tytułu naleŜnych powiatowi udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych są obliczane i przekazywane na rachunek bankowy budŜetu powiatu
w miesięcznych ratach, przez ministra właściwego do spraw finansów. NaleŜy
podkreślić, iŜ „…znaczące dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych mają te samorządy powiatowe, które mają duŜą liczbę
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zasadach
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ogólnych i których dochody (a przez to podatki) są wysokie…” (Andrzej Borodo,
Samorząd terytorialny system prawnofinansowy, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2004,
str. 188).
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 posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%. Wpływy
z tego podatku obejmują podatników posiadających swoje jednostki organizacyjne
równieŜ poza terenem właściwości miejscowej Powiatu Wodzisławskiego
i w związku z tym do budŜetu powiatu przekazywane są (proporcjonalnie do liczby
zatrudnionych) naleŜne powiatowi dochody z innych urzędów skarbowych
(w chwili sporządzania sprawozdania odnotowano trzydzieści urzędów skarbowych
przekazujących udziały od podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek
bankowy budŜetu Powiatu Wodzisławskiego) na terenie, których zakład lub filia
jest

połoŜona.

Planując

dochody

w

powyŜszym

zakresie

kierowano

się przewidywanym wykonaniem tegoŜ dochodu na koniec 2007r. i w budŜecie
powiatu na 2008r. przyjęto plan w wysokości 315.000,00zł. Do końca czerwca
2008r. na rachunek bankowy budŜetu powiatu wpłynęła kwota 182.958,03zł.,
tj. 58,08% planu. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
stanowiły 0,94% planu i 1,05% wykonania dochodów własnych oraz 0,35% planu
i 0,36% wykonania dochodów ogółem. W porównaniu do półrocza 2007r.
dochody budŜetu powiatu otrzymane z tytułu udziału w ww. podatku były wyŜsze
jedynie o kwotę 6.685,36zł., tj. o 3,79%.
Powiatowe jednostki budŜetowe wygenerowały w pierwszym półroczu 2008r.
dochody na poziomie 4.122.440,10zł., co stanowiło 65,23% planu wynoszącego
6.319.870,00zł. Zrealizowane przez powiatowe jednostki budŜetowe dochody
stanowiły

18,79%

planu

i

23,77%

wykonania

dochodów

własnych

oraz analogicznie 6,97% planu i 8,05% wykonania dochodów ogółem. W stosunku
do końca półrocza 2007r., odnotowano wzrost planu dochodów generowanych
przez powiatowe jednostki budŜetowe, który zamknął się kwotą 1.114.204,00zł.
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(21,40%). Wykonanie dochodów z powyŜszego tytułu było wyŜsze w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 297.500,56zł., tj. o 7,78%.
W

grupie

dochodów

własnych

pobranych

przez

jednostki

budŜetowe

najpowaŜniejsze znaczenie miała opłata komunikacyjna. W planie dochodów
zakładano, iŜ wpływy z powyŜszego tytułu powinny zamknąć się kwotą
2.150.000,00zł. Ostatecznie, do końca czerwca 2008r. na rachunek budŜetu powiatu
wpłynęła kwota 1.717.036,40zł. (79,86% planu). Wysokie wykonanie dochodów
w zakresie naleŜnej powiatowi opłaty komunikacyjnej było spowodowane przede
wszystkim duŜą ilością zarejestrowanych samochodów zakupionych na rynku
krajowym jak i sprowadzanych z zagranicy. Dochód powyŜszy stanowił 6,39%
planu i 9,90% wykonania w grupie dochodów własnych i analogicznie 2,37% planu
i 3,35% wykonania dochodów ogółem.
Relatywnie wysokie wpływy odnotowano w zakresie dochodów budŜetowych
pobranych przez jednostki organizacyjne oświaty. W pierwszym półroczu 2008r.
jednostki te odprowadziły do budŜetu powiatu następujące kwoty:
1) 137.660,17zł. w ramach działu 801 klasyfikacji budŜetowej, co stanowiło
111,47% planu wynoszącego 123.500,00zł.
2) 51.249,55zł. w ramach działu 854 klasyfikacji budŜetowej, co stanowiło
163,37% planu wynoszącego 31.370,00zł.
Ogółem budŜet powiatu został zasilony z powyŜszego tytułu kwotą
188.909,72zł.
Dochody wygenerowane przez powiatowe jednostki organizacyjne oświaty
stanowiły 0,46% planu i 1,09% wykonania dochodów własnych powiatu
oraz analogicznie jedynie 0,17% planu i 0,37% wykonania dochodów ogółem.
Głównym źródłem dochodów tych jednostek były czynsze z tytułu umów najmu
jak i odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach bieŜących
jednostek.
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
(rozdział 70095) wygenerował w pierwszym półroczu 2008r. dochody w wysokości
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489.032,79zł., co stanowiło 53,62% planu. Źródłem powyŜszych dochodów były
w szczególności opłaty z tytułu najmu i dzierŜawy mienia powiatowego pobierane
od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność
medyczną w nieruchomościach stanowiących własność powiatu. Dochody pobrane
przez jednostkę stanowiły 2,71% planu i 2,82% wykonania dochodów własnych
oraz analogicznie 1,01% planu i 0,96% wykonania dochodów ogółem.
Na poziomie 53,88% planu zrealizowały swoje dochody jednostki organizacyjne
pomocy społecznej (dział 852 klasyfikacji budŜetowej) takie jak Powiatowy Dom
Dziecka w Gorzyczkach, Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach, Powiatowy
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu
Śląskim, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w

Wodzisławiu

Śląskim,

Powiatowy

Ośrodek

Adopcyjno-Opiekuńczy

w Gorzycach. Z powyŜszego źródła dochodów na rachunek budŜetu powiatu
wpłynęła do końca czerwca 2008r. kwota 1.671.939,16zł. (53,88% planu
wynoszącego 3.103.000,00zł.). Dochody te stanowiły 9,23% planu i 9,64%
wykonania dochodów własnych oraz analogicznie 3,42% planu i 3,27 wykonania
dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów wygenerowanych w dziale 852
klasyfikacji budŜetowej była odpłatność pobierana od pensjonariuszy DPS-u
w Gorzycach wpłaty rodziców pobieranych z tytułu utrzymania dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej

oraz

odsetki

od

środków

zgromadzonych

na bieŜących rachunkach bankowych jednostek budŜetowych.
Z tytułu dochodów związanych z wykonywaniem przez powiat zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
do budŜetu powiatu w pierwszym półroczu 2008r. wpłynęła kwota 297.440,89zł.,
co stanowiło 116,27% planu wynoszącego 255.825,00zł. Prognozując wielkość
dochodu w powyŜszym zakresie kierowano się wskaźnikami zawartym w decyzji
Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2007r. znak FB.I. 3011-648/2007, ustalającym
dochody budŜetu państwa na 2008r., skorygowanym następnie decyzją Wojewody
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Śląskiego z dnia 22.02.2008r. znak FB.I. 3011-37/4/08. Stosownie do powyŜszych
decyzji zaplanowano, iŜ pobrane w 2008r. dochody związane z gospodarką
gruntami i nieruchomościami naleŜącymi do Skarbu Państwa powinny wynieść
1.022.000,00zł. Z dochodów pobranych z powyŜszego tytułu potrąca się 25%,
-zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami
i nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)-, jako dochód powiatu i stąd
teŜ w planie dochodów budŜetu powiatu na 2008r. wprowadzono kwotę
255.500,00zł. Do końca czerwca 2008r. wykonane dochody z powyŜszego tytułu
zamknęły się kwotą 297.346,96zł., tj. 116,38% planu. Ponadto, stosownie do treści
art. 5 ust. 1 pkt 6 o dochodach j.s.t., 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych j.s.t. ustawami stanowi dochód własny powiatu. Z powyŜszego
źródła do budŜetu powiatu wpłynęła kwota 93,93zł., co stanowiło 28,90% planu
wynoszącego 325,00zł.
Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŜetów innych jednostek
samorządu terytorialnego wykonane zostały w 56,85%. Według planu na 2008r.
zakładano osiągnięcie dochodów w ww. zakresie na poziomie 1.057.999,00zł.
Ostatecznie do czerwca 2008r, wykonane dochody zamknęły się kwotą
601.446,44zł. (56,85%). W porównaniu do półrocza 2007r. odnotowano
zwiększenie planu dotacji celowych, których źródłem finansowania były budŜety
innych

jednostek

samorządu

terytorialnego

o

kwotę

72.042,00zł.,

tj. o 7,31%, natomiast wykonanie zwiększyło się o 4.694,07zł., tj. o 0,79%.
Z tytułu dotacji otrzymanych z budŜetów innych powiatów, w związku
z zawarciem porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci mieszkających
na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych działających na terenie
powiatu wodzisławskiego, w pierwszym półroczu 2008r. do budŜetu powiatu
wpłynęła kwota 108.832,35zł., co stanowiło 41,86% planu wynoszącego
260.000,00zł., natomiast z tytułu dotacji otrzymanych z budŜetów powiatów w
związku

z

zawarciem

porozumień

w
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przedmiocie

umieszczenia

dzieci

mieszkających na terenie innych powiatów w Domu Dziecka w Wodzisławiu
Śląskim, powiatowej jednostce budŜetowej, do budŜetu powiatu w pierwszym
półroczu 2008r wpłynęła kwota 43.571,65zł., tj. 50,33% planu wynoszącego
86.580,00zł. Ponadto w związku zawarciem porozumień z miastami na prawach
powiatu (śory, Jastrzębie Zdrój) w przedmiocie kształcenia w PCKU
w Wodzisławiu Śl. uczniów klas wielozawodowych plan dochodów został
zwiększony o kwotę 20.200,00zł. Wykonanie dochodów z powyŜszego tytułu
wyniosło w pierwszym półroczu 2008r. 3.400,00zł. (16,83% planu). Ogółem
dotacje z innych powiatów (paragraf 2320 klasyfikacji budŜetowej) wykonane
zostały w kwocie 155.804,00zł., co stanowiło 42,48% planu wynoszącego
366.780,00zł.
Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Wodzislawskiego (Godów, Gorzyce,
Lubomia, Marklowice, Mszana i Radlin), w sprawie ustalenia zasad korzystania
przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
utworzonych przez j.s.t. działających na terenie powiatu z Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., skutkowało -w pierwszym półroczu
2008r.- zwiększeniem planu dotacji celowych o kwotę 49.800,00zł. (paragraf 2310
klasyfikacji budŜetowej). Wykonanie dochodów z powyŜszego tytułu zamknęło
się kwotą 36.781,00zł., tj. 73,86% planu.
W związku z realizacją przez Powiat Wodzisławski współfinansowanego
ze środków unijnych programu „Postawmy na jakość” (Podziałanie 6.1.2., Program
Operacyjny Kapitał Ludzki) do budŜetu powiatu wpłynęła kwota 43.445,00zł.,
co stanowiło 58,91% planu wynoszącego 73.744,00zł. Źródłem finansowania
przekazanej dotacji celowej był budŜet samorządu Województwa Śląskiego.
Z tytułu zawarcia przez Powiat Wodzisławski porozumień z gminami
(w szczególności Mszana, Pszów, Godów, Gorzyce, Lubomia, i Wodzisław Śląski)
w przedmiocie dofinansowania w formie dotacji celowej (pomoc finansowa)
kosztów prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych na drogach
powiatowych plan dochodów budŜetu powiatu na 2008r został zwiększony o kwotę
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500.675,00. Faktyczne wykonanie dochodów w powyŜszym zakresie zamknęło
się –w pierwszym półroczu 2008r.- kwotą 330.416,44zł., tj. 65,99% planu. Ponadto
pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00zł. przekazało
Miasto Pszów z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
o standardzie podstawowym dla SP ZOZ-u w Rydułtowach.
Dotacje celowe pochodzące z budŜetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, a więc z

budŜetu samorządu województwa, budŜetów innych

powiatów oraz gmin (plan 1.057.999,00zł., wykonanie 601.446,44zł.) stanowiły
3,15% planu i 3,47% wykonania dochodów własnych oraz analogicznie 1,17%
planu i 1,18% wykonania dochodów ogółem.
Kwotą 258.000,00zł., tj. 49,81% planu wnoszącego 518.000,00zł. budŜet
powiatu został zasilony środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy, państwowego
funduszu celowego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń
i pochodnych, pracowników zatrudnionych w powiatowym urzędzie pracy.
Podstawą formalno-prawną otrzymania dochodów z powyŜszego tytułu są normy
zawarte 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).
Z tytułu odsetek naleŜnych od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych prowadzonych dla budŜetu powiatu (odsetki od środków pienięŜnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budŜetowych ujęte
są w grupie dochodów generowanych przez jednostki budŜetowe), do końca
drugiego kwartału 2008r., wpłynęła kwota 268.803,02zł., co stanowiło 150,17%
planu wynoszącego 179.000,00zł. Podstawą gromadzenia dochodów odsetkowych
jest art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy o dochodach j.s.t.
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VI.

POZOSTAŁE DOCHODY BUDśETU POWIATU

W grupie pozostałych dochodów powiatu ujęto dochody, co do których
brak jest przesłanek formalnoprawnych umoŜliwiających zakwalifikowanie tych
środków do subwencji, dotacji z budŜetu państwa czy teŜ dochodów własnych
powiatu. Źródłem pozostałych dochodów powiatu były środki pochodzące
z budŜetu państwa oraz ze źródeł zagranicznych w szczególności z budŜetu Unii
Europejskiej przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie określonych
programów, jak równieŜ środki pozyskane na podstawie umów cywilnoprawnych
zawartych z jednostkami organizacyjnymi sektora górniczego w przedmiocie
wypłaty odszkodowań. Z powyŜszych tytułów budŜet powiatu w pierwszym
półroczu 2008r. zasilony został kwotą 1.187.730,48zł., co stanowiło 71,24% planu
wynoszącego 1.667.278,00zł. Z powyŜszej kwoty na zadania realizowane
na drogach powiatowych (rozdział 60014 klasyfikacji budŜetowej) pozyskano
do budŜetu 79.900,00zł. O 198.444,00zł. zwiększono plan dochodów w związku
z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji przez powiat programu likwidacji
miejsc

niebezpiecznych,

finansowanego

ze

środków

budŜetu

państwa

pochodzących z poŜyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W pierwszym półroczu 2008r. jednostki organizacyjne powiatu realizowały
następujące programy, których źródłem finansowania lub dofinansowania były
środki pochodzenia zagranicznego:
1.

finansowany

w

ramach

Programu

Inicjatywy

Wspólnotowej

Equal

dla Polski 2004-2006 projektu pod nazwą Pomysł na sukces – jednostka
prowadząca Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Z powyŜszego
tytułu budŜet powiatu w 2007r. został zasilony kwotą 1.098.390,30zł.
(rozdział 75814 § 2708/9),
2.

finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji program „Uczenie
się

przez

całe

Ŝycie”

–

jednostka
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prowadząca

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Z powyŜszego tytułu budŜet
powiatu w 2008r. został zasilony kwotą 3.403,01zł. (rozdział 80130 § 2707).
NaleŜy jednakŜe podkreślić, iŜ nie były to jedyne dochody budŜetu powiatu
związane

z

realizacją

przez

powiat

zadań

finansowanych

bądź

teŜ współfinansowanych ze środków zagranicznych. Dotyczy to w szczególności
projektu pod nazwą Postawmy na jakość realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z dotacji celowej pochodzącej
z budŜetu samorządu województwa, stanowiącej w sensie formalnoprawnym
dochód własny powiatu.
W związku z realizacją programów finansowanych ze środków krajowych
budŜet

powiatu

został

zasilony

w

kwotą

6.037,17zł.

W pierwszym półroczu 2008r. jednostki organizacyjne powiatu realizowały
następujące programy, których źródłem finansowania lub dofinansowania
były środki zewnętrzne:
1.

finansowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA
Czechy-Polska – jednostka prowadząca Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim. Z powyŜszego tytułu plan dochodów budŜetu
powiatu został zwiększony o kwotę 2.437,17zł. (rozdział 80130 § 2700),

2.

program realizowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpraca MłodzieŜy
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. Z powyŜszego tytułu
plan dochodów budŜetu powiatu został zwiększony o kwotę 3.600,00zł.
(rozdział 80130 § 2700).
Pozostałe dochody budŜetu powiatu stanowiły 1,84% planu i 2,32% wykonania

dochodów ogółem.
VII.

DOTACJE CELOWE

Szczególną grupę dochodów budŜetowych stanowią dotacje celowe, które
przeznaczane są na finansowanie określonych ustawami zadań własnych,
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zleconych jak i przekazanych powiatowi na podstawie porozumień z innymi
podmiotami. Definicję legalną dotacji zawiera art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104). Zgodnie z treścią
ww. normy prawnej dotacjami celowymi są podlegające szczególnym zasadom
rozliczania, wydatki budŜetu państwa przeznaczone na:
1) finansowanie lub dofinansowanie:
a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa
nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niŜ jednostki samorządu
terytorialnego,
c) bieŜących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
d) zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135),
e) kosztów realizacji inwestycji
- zwane dalej „dotacjami celowymi”;
W powyŜszej definicji określono dotacje tylko z jednego punktu widzenia,
a mianowicie jako wydatek budŜetu państwa. Biorąc pod uwagę natomiast budŜet
jednostki samorządu terytorialnego, dotacje występują zarówno w postaci dochodu
jak i wydatku budŜetowego. Tak więc w szerokim tego słowa znaczeniu
z dotacją celową mamy do czynienia wówczas gdy norma prawna takim terminem
określa nieodpłatne i bezzwrotne transfery środków finansowych z budŜetu
na rzecz podmiotów dotowanych (Gospodarka budŜetowa jednostek samorządu
terytorialnego, praca zbiorowa pod redakcją Wiesławy Niemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex,
Wrocław 2006r., str. 83). Źródłem dochodów z tytułu dotacji celowych mogą być
w szczególności budŜet państwa, budŜety jednostek samorządu terytorialnego,
fundusze celowe. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
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terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 zwana dalej ustawą o dochodach j.s.t.) przewiduje
dla powiatu dotacje celowe na:
1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych
powiatowi ustawami (art. 49 ww. ustawy),
2) dofinansowanie zadań własnych powiatu (art. 42 ww. ustawy),
3) zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(art. 45 ww. ustawy),
4) zadania realizowane na mocy porozumień z innymi j.s.t. (art. 47 ww. ustawy),
5) usuwanie zagroŜeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skutków
klęsk Ŝywiołowych (art. 50 ww. ustawy),
6) zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury (art. 43 ww. ustawy),
7) zadania finansowane ze dotacji pochodzących z funduszy celowych.
Wykonanie dochodów budŜetowych z tytułu dotacji celowych zamknęło się
w pierwszym półroczu 2008r. kwotą 6.974.534,04zł., tj. 51,04% planu wynoszącego
13.664.675,00zł. Dotacje celowe stanowiły 15,07% planu i 13,63% wykonania
dochodów ogółem. W porównaniu do stanu odnotowanego na koniec półrocza
2007r. plan dochodów budŜetu powiatu w zakresie dotacji celowych (niezaleŜnie
od podmiotu przekazującego środki publiczne) zwiększył się z 12.834.867,00zł.
do kwoty 13.664.675,00zł., co oznaczało zwiększenie planu o 829.808,00zł.
(6,47%), natomiast wykonanie zwiększyło się z 6.598.959,37zł. do 6.974.534,04zł.,
co oznaczało realny wzrost wpływów budŜetowych o 375.574,67zł. (5,69%).
Źródłem dotacji celowych był budŜet państwa jak i budŜety jednostek samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli.
Szczegółowe zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych
przedstawia tabela numer 4.
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TABELA Nr 4
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOTACJE OGÓŁEM
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa
- na zadania bieŜące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez (§2110)
- na realizację bieŜących zadań
własnych powiatu (§2130)
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§6410)
Dotacje celowe otrzymane z budŜetów
innych j.s.t. na zadania realizowane na
podstawie porozumień/ umów między
j.s.t jak równieŜ z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między j.s.t.
- dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t.
(§2310)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t.
(§2320)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej
między
j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących (§2710)
- dotacje celowa otrzymana przez j.s.t.
od innej j.s.t. będącej instytucją
wdraŜającą na zadania bieŜące
realizowane
na
podstawie
porozumień/umów (§2888/9)
- dotacje
celowe
otrzymane
z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane
na
podstawie porozumień między j.s.t.
(§6300)

Wykonanie
za pierwsze pół.
2008r.

Procent
wykonania planu

13.664.675,00

6.974.534,04

51,04

12.606.676,00

6.373.087,60

50,55

8.790.724,00

4.911.935,60

55,88

3.008.852,00

1.461.152,00

48,56

807.100,00

0,00

0,00

1.057.999,00

601.446,44

56,85

49.800,00

36.781,00

73,86

366.780,00

155.804,00

42,48

326.416,00

255.500,25

78,27

73.744,00

43.445,00

58,91

241.259,00

109.916,19

45,56

Plan na 2008r.
(po zmianach)
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VIII. WSTĘPNA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU
POWIATU

WODZISŁAWSKIEGO

W

PIERWSZYM

PÓŁROCZU 2008r.
Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budŜetowej, uchwale
budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność
wydatków budŜetowych, a takŜe ich zgodność z przyjętymi (w trybie określonym
w obowiązujących przepisach) planami finansowymi. Z kolei, stosownie do treści
art. 167 ust. 2 ww. ustawy, wydatki budŜetowe 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 zgodnie z wyŜej
określonym przepisem prawa, podstawowe znaczenie mają wydatki na zadania
własne jednostek samorządu terytorialnego. Katalog zadań własnych powiatu
zawiera art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z

och. zm.).

43

Przy dokonywaniu wydatków publicznych podmioty zaliczone do sektora
finansów publicznych powinny kierować się zasadami celowości, oszczędności,
efektywności, terminowości oraz zgodności z zaciągniętymi zobowiązaniami
(art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.). Do dyrektywy oszczędności w wydatkach publicznych naleŜy
podchodzić w dwóch wymiarach: „...w wymiarze uniwersalnym, który obowiązuje
wszystkie podmioty gospodarujące pieniądzem, a którego sens polega na takim
wydatkowaniu pieniędzy, aby osiągnąć jak największe korzyści oraz w wymiarze
specyficznym dla wydatkowania publicznego, polegającego na tym, Ŝe wobec
ograniczoności środków publicznych oszczędne gospodarowanie nimi sprowadza
się do powstrzymywania się od wydatków na cele oraz zadania, które wprawdzie
są gospodarczo i społecznie uzasadnione, ale na które jednak –w danej sytuacji
finansowej- władz publicznych po prostu nie stać...” (Stanisław Owsiak, Finanse
publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001, str. 211 i 212).
Wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego zamknęły się -według stanu
na dzień 30 czerwca 2008r.- kwotą 44.458.310,58zł., tj. 46,15% planu wynoszącego
96.340.411,00,00zł. Analizując budŜet powiatu, a w szczególności plan wydatków
naleŜy uwzględnić następujące okoliczności:
1.

BudŜet nie jest planem statycznym i w toku jego wykonywania występują
zdarzenia,

które

powodują

konieczność

zmian

przyjętego

planu

i w konsekwencji w sposób istotny modyfikują jego pierwotne załoŜenia.
O ile w uchwalonym na 2008r. planie wydatków przyjęto, iŜ nie powinny one
przekroczyć kwoty 86.800.597,00zł. to wg stanu na koniec czerwca 2008r.,
plan tychŜe wydatków zamknął się juŜ kwotą 96.340.411,00zł. Głównym
źródłem zwiększonych wydatków były przychody pochodzące z rozliczenia
roku budŜetowego 2007.
2.

W zakresie wykonania budŜetu obowiązuje zasada kasowa, zgodnie z którą
wydatki (podobnie jak i dochody) ujmowane są w księgach rachunkowych
w chwili ich faktycznego dokonania (obciąŜenia rachunku bankowego),
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a nie w chwili powstania zobowiązania, którego finansowym skutkiem
jest świadczenie pienięŜne.
3.

W trakcie wykonywania budŜetu obowiązują wspomniane dyrektywy zawarte
w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obligujące podmioty
zaliczone do sektora finansów publicznych do dokonywania wydatków
w sposób celowy i oszczędny.
W stosunku do stanu na dzień 30.06.2007r. plan wydatków budŜetu powiatu

zwiększył się z kwoty 92.935.630,00zł. do 96.340.411,00zł., tj. o 3.404.781,00zł.
(3,66%), natomiast wykonanie zwiększyło się z kwoty 39.319.149,53zł.
do 44.458.310,58zł., tj. o 5.139.161,05zł. (13,07%). NaleŜy podkreślić, iŜ płynność
budŜetu powiatu utrzymywała się w ciągu pierwszego półrocza 2008r.,
na wysokim poziomie i w związku z tym nie zaistniały przesłanki zastosowania
upowaŜnienia zawartego w uchwale budŜetowej, uprawniającego Zarząd Powiatu
do zaciągania kredytów i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budŜetowego deficytu.
Wśród wydatków budŜetu powiatu najpowaŜniejsze znaczenie miały wydatki
zaliczone do grupy wydatków bieŜących. W planie wydatków na 2008r.
(po zmianach) przyjęto, iŜ wydatki bieŜące nie powinny przekroczyć kwoty
88.208.390,00zł. Faktyczne wykonanie tych wydatków w pierwszym półroczu
2008r. wyniosło 41.785.720,04zł., co stanowiło 47,37% planu. Wydatki bieŜące
stanowiły 91,56% planu i 93,99% wykonania wydatków ogółem. Jeśli chodzi
o wydatki majątkowe to na plan wynoszący 8.132.021,00zł., wykonanie
tych wydatków w pierwszym półroczu 2008r. zamknęło się kwotą 2.672.590,54zł.,
tj. 32,87% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 8,44% planu i 6,01% wykonania
wydatków ogółem.
Syntetyczne wykonanie wydatków z uwzględnieniem grup i rodzajów wydatków
przedstawia tabela numer 5.
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Tabela Nr 5
WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2008

Wykonanie
za pierwsze półrocze
2008r.

Procent
wykonania planu

Wydatki ogółem

96.340.411,00

44.458.310,58

46,15

Wydatki bieŜące

88.208.390,00

41.785.720,04

47,37

8.790.724,00

4.417.532,83

50,25

w tym na:
bieŜące zadania z zakresu
administracji
rządowej
(finansowane z dotacji celowych
pochodzących z budŜetu państwa)
z tego na:
zadania słuŜb, inspekcji i straŜy
bieŜące
zadania
własne
powiatu (finansowane z dotacji
celowych pochodzących z budŜetu
państwa)

5.915.347,00

3.137.558,00

53,04

3.008.852,00

1.390.177,00

46,20

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
dotacje (wydatki bieŜące)

56.131.636,00
3.928.666,00

28.978.495,23
2.188.623,34

51,63
55,71

151.164,00

74.485,40

49,27

102.000,00

0,00

0,00

8.132.021,00

2.672.590,54

32,87

wydatki na obsługę długu j.s.t.
wydatki przypadające do
spłaty w danym roku
budŜetowym
z
tytułu
poręczeń
i
gwarancji
udzielonych przez j.s.t.

Wydatki majątkowe

Biorąc pod uwagę konstrukcję planu wydatków stanowiącego załącznik
do uchwały budŜetowej, podstawowe znaczenie ma normatywny –zawarty
w art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)- podział na następujące grupy wydatków:
1.

wydatki bieŜące w tym:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b. dotacje,
c. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

46

d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
2.

wydatki majątkowe.

Graficzną

strukturę

planu

i

wykonania

wydatków

budŜetu

Powiatu

Wodzisławskiego w pierwszym półroczu 2008r. przedstawiają zamieszczone
poniŜej wykresy:
STRUKTURA WYDATKÓW BUDśETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
100%

93,99%

91,56%

80%
60%
40%
20%
8,44%

6,01%

0%
PLAN
WYDATKI BIEśĄCE

WYKONANIE
WYDATKI MAJĄTKOWE
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STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH POWIATU WODZISLAWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
80%
70%

PLAN

69,35%

WYKONANIE

63,64%

60%
50%
40%
31,62%
25,23%

30%
20%
4,45% 5,24%

10%

0,29%

0,18%

0%
WYNAGRODZENIA I
POCHODNE

DOTACJE

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO JST

POZOSTAŁE WYDATKI

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
ZA I PÓ?ROCZE 2008 ROKU
80%
PLAN

WYKONANIE

68,23%
70%
60%
50%

48,51%

49,70%

40%
30%
16,92%
20%

14,85%

10%
1,79%
0%
WYDATKI INWESTYCYJNE
JEDNOSTEK BUDśETOWYCH

ZAKUPY INWESTYCYJNE
JEDNOSTEK BUDśETOWYCH

DOTACJE NA INWESTYCJE

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji
budŜetowej z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania środków publicznych
przedstawia poniŜej zamieszczona tabela 6.
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Tabela Nr 6
Plan po
zmianach
Wykonanie Procent
na I półrocze za I półrocze wykona
2008 r.
2008 rok
-nia

WYSZCZEGÓLNIENIE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
w tym:
− pozostałe wydatki bieŜące
020
LEŚNICTWO
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
w tym:

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23 000,00

10 997,02

47,81

23 000,00

10 997,02

47,81

− sprawowanie nadzoru nad lasami
niepaństwowymi przez Nadleśnictwo
Rybnik
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

23 000,00

10 997,02

47,81

8 178 679,00

2 450 554,21

29,96

60014 – Drogi publiczne powiatowe
w tym:

8 178 679,00

2 450 554,21

29,96

1 231 172,00
3 461 139,00

573 070,81

46,55

532 200,55

15,38

1 731 500,00
25 000,00
1 729 868,00

671 170,42
15 000,00
659 112,43

38,76
60,00
38,10

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

2 430 499,00

568 468,51

23,39

118 499,00

27 746,87

23,42

118 499,00

27 746,87

23,42

− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
dróg oraz koszty utrzymania PZD.
− dotacje celowe dla gmin na zad. bieŜ.
− wydatki majątkowe
630
TURYSTYKA
63095 – Pozostała działalność
w tym:
− pozostałe wydatki bieŜące
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom.
w tym:
− gospodarka gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa (70005) będąca w gestii
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
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70095 – Pozostała działalność
w tym:

2 312 000,00

− wydatki remontowe
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki bieŜące
− wydatki majątkowe
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
w tym:
− pozostałe wydatki bieŜące
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
w tym:
− pozostałe wydatki bieŜące
71014 – Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
w tym:
− pozostałe wydatki bieŜące
71015 – Nadzór Budowlany
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki na utrzymanie
inspektoratu
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 – Urzędy Wojewódzkie
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne pracowników
wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej (Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gosp.
Nieruchomościami)
75019 – Rady Powiatów
w tym:
− ryczałty i diety dla radnych
− podróŜe słuŜbowe
− koszty zakupu materiałów biurowych i
usług
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315 000,00

540 721,64
59 273,89

23,39
18,82

416 115,00
465 885,00
1 115 000,00

175 779,64
237 026,64
68 641,47

42,24
50,88
6,16

492 306,00

170 075,29

34,55

28 980,00
28 980,00

2 474,16
2 474,16

8,54
8,54

66 740,00

1 998,85

2,99

66 740,00

1 998,85

2,99

3 886,00
3 886,00

0,00
0,00

0,00
0,00

392 700,00

165 602,28

42,17

288 740,00

128 590,80

44,54

103 960,00

37 011,48

35,60

15 486 974,00

6 307 015,92

40,72

737 894,00

347 978,92

47,16

737 894,00

347 978,92

47,16

500 000,00
482 000,00
1 500,00

236 262,17
233 521,06
365,98

42,75
48,45
24,40

16 500,00

2 375,13

14,39

75020 – Starostwa Powiatowe
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące
− wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne
75045 – Komisje poborowe
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne pracowników
Powiatowej Komisji Poborowej
− koszty utrzymania i eksploatacji
pomieszczeń Komisji Poborowej
75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
w tym:
− wynagrodzenia bezosobowe
− pozostałe wydatki
75095 – Pozostała działalność
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− dotacje celowe na projekty finansow. z
udziałem środków z Unii Europejskiej
− pozostałe wydatki bieŜące
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
75405 – Komendy powiatowe Policji
− wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne
75411 – Komendy powiatowe PSP
w tym:
− uposaŜenia i wynagrodzenia roczne
funkcjonariuszy i pochodne
− wydatki osobowe niezaliczane do uposaŜeń
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące w tym na
podróŜe słuŜbowe, szkolenia pracowników
oraz na utrzymanie obiektów
− wydatki majątkowe
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12 929 549,00

5 108 288,85

39,51

6 260 900,00
1 107 993,00
3 735 278,00
1 825 378,00
92 756,00

2 817 587,83
354 474,21
1 343 868,14
592 358,67

45,00
31,99
35,98
32,45

46 377,93

50,00

42 000,00

30 098,67

71,66

27 983,00

27 981,02

99,99

14 017,00

2 117,65

15,11

181 500,00
10 000,00
171 500,00

5 479,11
0,00
5 479,11

3,02
0,00
3,19

1 096 031,00

578 908,20

52,82

127 768,00

61 226,06

47,92

639 382,00
328 881,00

440 049,65
77 632,49

68,82
23,61

6 424 747,00
33 000,00
33 000,00

2 974 282,89
0,00
0,00

46,29
0,00
0,00

33 000,00

0,00

0,00

6 261 077,00

2 908 801,08

46,46

4 564 466,00
336 000,00
26 650,00

2 378 245,66
137 753,64
18 243,99

52,10
41,00
68,46

501 861,00
832 100,00

374 557,79
0,00

74,63
0,00

75414 – Obrona cywilna
w tym:
− dotacje celowe przekazywane gminom na
podstawie porozumień między j.s.t.
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek j.s.t.
w tym:

130 670,00

65 481,81

50,11

99 974,00

52 025,00

52,04

30 696,00

13 456,81

43,84

253 164,00

74 485,40

29,42

151 164,00

74 485,40

49,27

151 164,00

74 485,40

49,27

− spłata odsetek od poŜyczek
z WFOŚiGW i PKO BP S.A.
75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub j.s.t.
w tym:
− wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

102 000,00

0,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

758
RÓśNE ROZLICZENIA
75818 – Rezerwy ogólne

505 543,00
505 543,00

0,00
0,00

0,00
0,00

− rezerwa
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

505 543,00

0,00

0,00

39 451 429,00

20 507 194,44

51,98

80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne
w tym:

2 264 150,00

1 303 247,13

57,56

2 022 180,00
20 000,00

1 147 620,95
19 483,82

56,75
97,42

221 970,00

136 142,36

61,33

1 492 530,00

853 809,60

57,21

1 379 010,00
113 520,00

788 837,70
64 971,90

57,20
57,23

9 345 989,00

4 819 391,59

51,57

7 575 439,00
182 104,00

4 136 315,41
51 834,81

54,60
28,46

1 148 446,00
440 000,00

587 321,37
43 920,00

51,14
9,98

− wynagrodzenia osobowe i pochodne
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
placówki
80111 – Gimnazja specjalne
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki na utrzymanie placówki
80120 – Licea Ogólnokształcące
w tym:
− wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
liceów ogólnokształ.
− wydatki majątkowe
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80123 – Licea profilowane
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące
80130 – Szkoły zawodowe
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozost. wydatki bieŜące na utrzym. i koszty
eksploat. Szkół zawodowych
− dotacje dla szkoły niepublicznej posiadającej
status szkoły publicznej
− wydatki inwestycyjne jedn. budŜetowych
80134 – Szkoły zawodowe specjalne
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozost. wydatki bieŜące na utrzymanie
jednostek oświatowych.
80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki na utrzymanie CKUiP
− wydatki majątkowe
80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki
80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki
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3 446 410,00

1 823 852,90

52,92

2 954 680,00
22 910,00
468 820,00

1 558 565,33
4 954,55
260 333,02

52,75
21,63
55,53

16 252 690,00

8 411 861,50

51,76

13 064 450,00
424 051,00

7 046 620,20
20 894,77

53,94
4,93

1 966 189,00

1 114 837,53

56,70

458 000,00
340 000,00

196 932,00
32 577,00

43,00
9,58

1 372 650,00

765 845,34

55,79

1 322 430,00

735 314,94

55,60

50 220,00

30 530,40

60,79

4 220 319,00

2 060 379,28

48,82

3 231 399,00
8 000,00
590 920,00
390 000,00

1 749 213,77
7 300,00
303 865,51
0,00

54,13
91,25
51,42
0,00

469 200,00

181 841,85

38,76

319 000,00
18 744,00
131 456,00

130 079,83
617,32
51 144,70

40,78
3,29
38,91

229 491,00

93 770,57

40,86

92 796,00
136 695,00

45 033,50
48 737,07

48,53
35,65

80195 – Pozostała działalność
w tym:

358 000,00

193 194,68

53,96

2 000,00

0,00

0,00

− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− dotacje celowe przekazane gminie na
zadania realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
− pozostałe wydatki
851
OCHRONA ZDROWIA

20 000,00
336 000,00

3 454,00
189 740,68

17,27
56,47

3 474 784,00

2 500 616,47

71,96

85111 – Szpitale ogólne
w tym:

1 787 000,00

1 787 000,00

100,00

537 000,00
1 250 000,00

537 000,00
1 250 000,00

100,00
100,00

1 250 000,00

1 250 000,00

100,00

1 618 444,00
1 618 444,00
69 340,00

713 616,47
713 616,47
0,00

44,09
44,09
0,00

− dotacja podmiotowa dla samodzielnego
publicznego zoz-u
− wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadcz. dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
w tym:
− składki na ubezpiecz. zdrowotne
85195 – Pozostała działalność w tym:
− dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
− pozostałe wydatki
852
POMOC SPOŁECZNA

12 000,00
57 340,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 782 007,00

5 743 662,08

44,94

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym:

2 223 941,00

830 158,43

37,33

973 710,00
100 000,00
289 416,00

576 754,29
0,00
142 559,49

59,23
0,00
49,26

178 077,00
345 168,00
256 490,00
81 080,00

35 991,27
1 342,00
38 143,72
35 367,66

20,21
0,39
14,87
43,62

6 203 033,00

2 976 864,60

47,99

3 622 467,00
30 000,00
1 706 366,00

1 759 468,36
13 771,00
851 875,24

48,57
45,90
49,92

− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki inwestycyjne jedn. budŜ.
− pozostałe wydatki bieŜące
− dotacja celowa na zadania realizowane na
podstawie porozumień
− wydatki remontowe
− świadczenia społeczne
− wyŜywienie wychowanków
85202 – Domy Pomocy Społecznej
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki na utrzymanie i
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konserwację Domu Pomocy Społecznej
− dotacja dla DPS Wodzisław Śl.
85203 – Ośrodki wsparcia
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzym.
ośrodka
85204 – Rodziny zastępcze
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− dotacje celowe przekazane dla powiatów na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
− pozostałe wydatki
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
PCPR
85220 – Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki bieŜące
85295 – Pozostała działalność
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki bieŜące
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844 200,00

351 750,00

41,67

610 000,00

294 452,76

48,27

453 433,00

216 357,91

47,72

156 567,00

78 094,85

49,88

2 856 373,00

1 215 155,46

42,54

231 105,00

117 417,70

50,81

123 317,00
2 501 951,00

47 133,60
1 050 604,16

38,22
41,99

589 500,00

291 487,95

49,45

435 300,00
2 000,00

207 763,67
0,00

47,73
0,00

152 200,00

83 724,28

55,01

24 000,00

5 212,40

21,72

24 000,00

5 212,40

21,72

250 790,00

123 668,57

49,31

182 872,00
67 918,00

94 228,99
29 439,58

51,53
43,35

24 370,00

6 661,91

27,34

6 980,00
17 390,00

2 672,81
3 989,10

38,29
22,94

853

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
w tym:
− wydatki remontowe
− dotacje celowe na zadania bieŜące
− dotacje podmiotowe z budŜetu
85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności
w tym:
− dotacje celowe dla powiatu na zdania
bieŜące
85333 – Powiatowe Urzędy Pracy
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
PUP
85334 – Pomoc dla repatriantów
w tym:
− świadczenia społeczne
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85403 – Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wyŜywienie wychowanków
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
SOSW
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
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2 573 101,00

1 061 571,95

41,26

320 842,00
218 000,00
4 472,00

52 720,20
0,00
2 980,00

16,43
0,00
66,64

98 370,00

49 740,20

50,56

52 874,00

35 248,80

66,67

52 874,00

35 248,80

66,67

2 192 192,00

970 006,55

44,25

1 895 771,00
15 474,00

785 827,60
115,00

41,45
0,74

280 947,00

184 063,95

65,52

7 193,00
7 193,00

3 596,40
3 596,40

50,00
50,00

3 885 463,00

1 959 774,26

50,44

1 271 490,00

690 301,21

54,29

1 009 010,00

568 242,57

56,32

26 000,00
6 500,00

7 036,75
2 545,60

27,06
39,16

229 980,00

112 476,29

48,91

88 720,00

57 318,13

64,61

88 720,00

57 318,13

64,61

85406 – Poradnie psychologicznopedagodiczne
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− wydatki remontowe
− pozostałe wydatki bieŜące na utrzymanie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
− wydatki majątkowe
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− dotacje celowe dla gmin na zadania bieŜące
− pozostałe wydatki bieŜące
− wydatki majątkowe
85446 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− pozostałe wydatki bieŜące
85495 – Pozostała działalność
w tym:
− odpisy na fundusz świad. och. dla emeryt.
921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105 – Pozostała zadania z zakresu kultury
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− dotacje celowe z budŜetu na
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
− dotacje celowe z budŜetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
− pozostałe wydatki bieŜące ponoszone przez
meryt. wydział Starostwa na zadania w
zakresie kultury
92116 – Biblioteki
w tym:
− dotacja dla Powiatowej Miejskiej Biblioteki
na zadania realizowane na podstawie
porozumień
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1 539 200,00

746 552,49

48,50

1 387 100,00

659 269,94

47,53

1 100,00

0,00

0,00

139 018,00

75 301,15

54,17

11 982,00

11 981,40

99,99

958 300,00

454 087,69

47,38

149 700,00
636 600,00

61 091,68
318 288,00

40,81
50,00

107 307,00
64 693,00

60 708,44
13 999,57

56,57
21,64

13 753,00

3 733,74

27,15

5 500,00
8 253,00

2 750,00
983,74

50,00
11,92

14 000,00
14 000,00

7 781,00
7 781,00

55,58
55,58

255 400,00

108 994,18

42,68

88 000,00

20 546,18

23,35

5 800,00

2 400,00

41,38

4 000,00

2 000,00

50,00

8 000,00

3 907,82

48,85

70 200,00

12 238,36

17,43

142 900,00

63 948,00

44,75

142 900,00

63 948,00

44,75

92118 – Muzea
w tym:
− dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
w tym:
− dotacje celowe z budŜetu na
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansow
publicznych
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
− koszty i współudział w organizacji imprez
sportowych w powiecie
− dotacje celowe z budŜetu na
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
RAZEM:

4 500,00

4 500,00

100,00

4 500,00

4 500,00

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

20 000,00

20 000,00

100,00

58 315,00

20 617,96

35,36

58 315,00

20 617,96

35,36

1 050,00

200,00

19,05

37 265,00

11 742,96

31,51

20 000,00

8 675,00

43,38

96 340 411,00

44 458 310,58

46,15

56 131 636,00

28 978 495,23
2 188 623,34
1 087 051,51

51,63
55,71
17,52

9 531 549,96
2 672 590,54
1 296 377,93

43,44
32,87
94,23

w tym:
−
−
−
−

wynagrodzenia i pochodne
dotacje na wydatki bieŜące
wydatki remontowe
pozostałe wydatki

− wydatki inwestycyjne jedn. budŜetowych
w tym: dotacje na inwestycje

IX.

3 928 666,00
6 204 833,00
21 943 255,00
8 132 021,00
1 375 756,00

WYDATKI BIEśĄCE

Analiza planu i wykonania wydatków budŜetu powiatu pozwala na postawienie
tezy, iŜ zdecydowana większość wydatków budŜetowych –biorąc pod uwagę
zarówno wartości bezwzględne jak i względne- to wydatki o charakterze bieŜącym,
których podstawowym celem jest pokrycie kosztów związanych z codziennym
wykonywaniem zadań powiatu (nieinwestycyjnych), a w szczególności kosztów
funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu w szczególności
58

kosztów

wynagrodzeń za pracę, zakupów niezbędnych materiałów i usług, zakupu energii.
Wykonanie wydatków bieŜących zamknęło się, w pierwszym półroczu 2008r.
kwotą

41.785.720,04zł.,

tj.

47,37%

planu

wynoszącego

88.208.390,00zł.

W stosunku do końca drugiego kwartału 2007r. plan wydatków bieŜących
zwiększył się z 85.298.200,00zł. do 88.208.390,00zł. (wzrost o 2.910.190,00zł.,
tj.

o

3,41%),

natomiast

wykonanie

zwiększyło

się

z

38.614.600,40zł.

do 41.785.720,04zł. (wzrost o 3.171.119,64zł., tj. o 8,21%). Wydatki bieŜące
stanowiły –jak juŜ wcześniej wspomniano- 91,56% planu i 93,99% wykonania
wydatków ogółem.
W grupie wydatków bieŜących największe znaczenie miały wydatki zaliczane
do

wynagrodzeń

i

pochodnych

od

wynagrodzeń,

których

podstawą

formalnoprawną wydatkowania środków budŜetowych były w szczególności
zobowiązania wynikające z tytułu umów o pracę oraz inne zobowiązania
o podobnym charakterze. Na powyŜszy cel do końca czerwca 2008r. wydatkowano
z budŜetu powiatu kwotę 28.978.495,23zł. (51,63% planu wynoszącego
56.131.636,00zł.). Wydatki te stanowiły 63,64% planu i 69,35% wykonania
wydatków bieŜących oraz 58,26 planu i 65,18%wykonania wydatków ogółem.
PowyŜsze wielkości stanowią średnią odnoszącą się do całego planu wydatków.
Analiza wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budŜetowej
dowodzi, iŜ udział płac i pochodnych w planach finansowych jednostek często
jest wyŜszy niŜ wynikałoby to ze „średniej budŜetowej”. Szczególnie wysoki udział
wydatków na wynagrodzenia i pochodne występuje w jednostkach działających
w ramach tzw. administracji zespolonej, czyli słuŜb, inspekcji i straŜy.
I tak, w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu
Śląskim wydatki na płace i pochodne stanowiły 72,90% planu i 81,76% wykonania
wydatków w rozdziale 75411 klasyfikacji budŜetowej, a w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim wydatki na płace
i pochodne stanowiły aŜ 73,53% planu i 77,65% wykonania wydatków bieŜących
w rozdziale 71015 klasyfikacji budŜetowej. Odmiennie, w ww. zakresie kształtuje
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się sytuacja w niektórych powiatowych jednostkach organizacyjnych, gdzie koszty
funduszu płac są relatywnie niŜsze niŜ średnia wynikająca z budŜetu. Tytułem
przykładu moŜna wskazać Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
w Wodzisławiu Śl. (rozdział 70095 klasyfikacji budŜetowej) gdzie płace i pochodne
stanowiły 18,00% planu i 32,51% wykonania wydatków w rozdziale 70095
klasyfikacji budŜetowej, czy teŜ Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni, w którym
fundusz płac stanowił 15,05% planu i 23,39% wykonania wydatków w rozdziale
60014 klasyfikacji budŜetowej. Z kolei udział wydatków na płace i pochodne
w jednostkach organizacyjnych oświaty, których plany finansowe ujęte są w dziale
801 klasyfikacji budŜetowej był relatywnie bardzo wysoki. Na powyŜszy cel
wydatkowano do końca czerwca 2008r. 17.337.601,63zł., co stanowiło aŜ 84,54%
wszystkich wydatków poniesionych ww. dziale klasyfikacji budŜetowej. Bardzo
wysoki udział funduszu płac w stosunku do wydatków bieŜących odnotowano
w

przypadku

planu

finansowego

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w Wodzisławiu Śl. Wydatki na płace i pochodne jednostki wyniosły aŜ 90,12%
planu i 88,31%wykonania wydatków w rozdziale 85406 klasyfikacji budŜetowej.
Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne występuje równieŜ
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. (86,48% planu i 81,01%
wykonania

wydatków

jednostki).

Relatywnie

wysoki

udział

wydatków

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogólnej kwocie wydatków
jest uzasadniony faktem zatrudnienia w powiatowych jednostkach budŜetowych
1.659,00 pracowników na 1.506,71 etatach.
Kwota dotacji celowych przekazanych z budŜetu w pierwszym półroczu 2008r.
na

wykonywanie

zadań

bieŜących

powiatu

wyniosła

2.188.623,34zł.,

tj. 55,71% planu wynoszącego 3.928.666,00zł. Dotacje te stanowiły 4,45% planu
i 5,24% wykonania wydatków bieŜących oraz analogicznie 4,08% planu i 4,92%
wykonania wydatków ogółem. W stosunku do pierwszego półrocza 2007r., plan
dotacji (na zadania bieŜące) uległ obniŜeniu o kwotę 665.341,00zł., tj. o 14,48%
natomiast wykonanie było wyŜsze o kwotę 152.173,81zł., tj. o 7,47%. Na realizację
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bieŜących zadań powiatu przekazano z budŜetu w pierwszym półroczu 2008r,
w formie dotacji celowych następujące kwoty:
1.

15 000,00zł.

tytułem dotacji dla miasta Rydułtowy w związku
z zawartym porozumieniem w sprawie letniego
i zimowego utrzymania dróg powiatowych (Rozdział
60014);

2.

440 049,65zł.

tytułem

dotacji

przekazywanych

z

budŜetu

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych

realizującym

projekty

finansowane

z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej (projekt Equal) (Rozdział 75095);
3.

52 025,00zł.

tytułem dotacji przekazanych gminom Powiatu
Wodzisławskiego na zadania w zakresie obrony
cywilnej (Rozdział 75414);

4.

196 932,00zł.

tytułem dotacji:
- dla

Niepublicznej

Policealnej

Szkoły

dla Dorosłych „Eurocollage” – 105.648,00zł.,
- dla

Niepublicznej

Szkoły

Informatyki

i Internetu – 39.308,00zł.,
- dla Zespół Niepublicznych Szkół Policealnych
NOTUS – 13.516,00zł.,
- dla Prywatnego Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych – 3.750,00zł.,
- dla

Prywatnego

Uzupełniającego

Liceum

Ogólnokształcącego – 22.446,00zł.,
- dla niepublicznej szkoły o nazwie Europejska
Szkoła Integracji – 12.264,00zł.
(Rozdział 80130)
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5.

3 454,00zł.

tytułem dotacji przekazanych gminom (Poznań,
Rybnik i Zielona Góra)na podstawie porozumień
w przedmiocie przekazania zadań w zakresie
szkolenia uczniów w klasach wielozawodowych
(Rozdział 80195);

6.

537 000,00zł

tytułem dotacji dla SP ZOZ-ów w Wodzisławiu
Śląskim i Rydułtowach z przeznaczeniem na zadania
o charakterze remontowym (Rozdział 85111);

7.

35 991,27zł.

tytułem dotacji dla innych powiatów na zadania
przekazane w drodze porozumień w przedmiocie
umieszczenia

dzieci

w

domach

dziecka

prowadzonych przez te powiaty (Rozdział 85201);
8.

351 750,00zł.

tytułem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej
w

Wodzisławiu Śląskim – bieŜące utrzymanie

jednostki (Rozdział 85202);
9.

47 133,60zł.

tytułem dotacji dla innych powiatów na zadania
przekazane w drodze porozumień w przedmiocie
umieszczenia
utworzonych

dzieci
na

w

rodzinach

terenie

innych

zastępczych
powiatów

(Rozdział 85204);

10.

26 360,54zł.

tytułem dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej
Wodzisławiu

Śl.

prowadzonych

przez

Caritas

Archidiecezji Katowickiej na dofinansowanie kosztów
działalności (Rozdział 85311);
11.

23 379,66zł.

tytułem dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej
prowadzonych

przez

Wojewódzki

Ośrodek

Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach (Rozdział
85311);

12.

2 980,00zł.

tytułem dotacji dla miasta Rybnik oraz Jastrzębie
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Zdrój tytułem dotacji w związku z umieszczeniem
mieszkańców

powiatu

wodzisławskiego

w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez
te jednostki samorządu terytorialnego (Rozdział 85311);
13.

35 248,80zł.

tytułem dotacji dla Miasta Rybnik w związku
z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia
kosztów
ds.

utrzymania

Orzekania

o

Powiatowego

Stopniu

Zespołu

Niepełnosprawności

w Rybniku (Rozdział 85321);
14.

318 288,00zł.

tytułem dotacji dla:
- miasta Rydułtowy na prowadzenie ogniska
pracy pozaszkolnej (113.466,00zł.),
- miasta Radlina na prowadzenie ogniska pracy
pozaszkolnej (64.026,00zł.),
- miasta

Wodzisławia

Śl.

na

prowadzenie

ogniska pracy pozaszkolnej (140.796,00zł.),
(Rozdział 85407);

15.

3 907,82zł.

tytułem dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka
Kultury w Radlinie na realizację zadania publicznego
w dziedzinie kultury (Rozdział 92105);,

16.

2 000,00zł.

tytułem

dotacji

przekazanej

stowarzyszeniom

na realizację zadań powiatu stosownie do zapisów
ustawy

o

działalności

poŜytku

publicznego

i o wolontariacie (Rozdział 92105);
17.

63 948,00zł.

tytułem dotacji przekazanej miastu Wodzisław Śląski
z przeznaczeniem dla Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej (Rozdział 92116);
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18.

4 500,00zł

tytułem dotacji przekazanej miastu Wodzisław Śląski
z przeznaczeniem na zakup zabytkowej mapy Śląska
(Zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śl) (Rozdział 92118);

19.

20 000,00zł.

tytułem

dotacji

na

prace

konserwatorskie,

restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków zgodnie z Uchwałą Nr XVI/193/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego (Rozdział 92120);
20.

8 675,00zł.

tytułem

dotacji

przekazanych

stowarzyszeniom

na realizację zadań powiatu stosownie do zapisów
ustawy

o

działalności

poŜytku

publicznego

i o wolontariacie (Rozdział 92605);
Na wydatki związane z obsługą długu publicznego Powiatu Wodzisławskiego
w budŜecie zabezpieczono kwotę 151.164,00zł. Faktycznie, do końca czerwca
2008r. na powyŜszy cel wydatkowano z budŜetu powiatu kwotę 74.485,40zł.
(49,27% planu). W kwocie tej ujęto odsetki naleŜne od kredytów i poŜyczek
zaciągniętych przez powiat. W planie wydatków na 2008r. ujęto równieŜ kwotę
102.000,00zł. w związku z poręczeniem udzielonym SP ZOZ-owi w Wodzisławiu
Śl. do umowy poŜyczki zawartej

WFOŚiGW w Katowicach dotyczącej

modernizacji kotłowni szpitala Nr 2 wraz z termomodernizacją budynku Oddziału
Wewnętrznego II. Zobowiązanie to ujęto, podobnie jak zobowiązania z tytułu
odsetek od kredytów i poŜyczek w dziale 757 klasyfikacji budŜetowej
występującego pod nazwą „Obsługa długu publicznego”. Wydatki związane
z obsługą długu publicznego powiatu stanowiły 0,17% planu i 0,18% wykonania
wydatków bieŜących oraz analogicznie 0,16% planu i 0,17% wykonania wydatków
ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego zalicza się do wydatków
sztywnych, z uwagi na fakt, iŜ nie wywiązanie się ze zobowiązań w tym zakresie
oznaczałoby

zachwianie

wiarygodności

władz

publicznych

na

rynkach

poŜyczkowych (Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2001,str. 205). Analizując tę grupę wydatków naleŜy
64

pamiętać, iŜ jest to tylko część obciąŜeń budŜetu związanych ze spłatą zobowiązań,
związanych z zaciągniętymi przez powiat kredytami i poŜyczkami, obejmująca tylko
spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Do tego naleŜy jeszcze
doliczyć rozchody budŜetowe, w ramach których spłacane są raty kapitałowe
od zaciągniętych kredytów i poŜyczek. W pierwszym półroczu 2008r. na ten cel
przeznaczono z budŜetu powiatu kwotę 328.820,52zł. (50,00% planu wynoszącego
657.630,00zł.).
X.

WYDATKI REMONTOWE.
W grupie wydatków bieŜących wyszczególnić naleŜy wydatki o charakterze

remontowym ujęte w planach finansowych jednostek w § 4270 klasyfikacji
budŜetowej. Są to nakłady finansowe związane utrzymaniem środków trwałych
(ruchomych i nieruchomości) w stanie umoŜliwiającym ich prawidłową
eksploatację. Na wydatki o charakterze remontowym w budŜecie powiatu na 2008r.
zabezpieczono kwotę 6.204.833,00zł., z czego do końca pierwszego półrocza
2008r. wydatkowano kwotę 1.087.051,51zł., tj. 17,52% planu. Wydatki te stanowiły
7,03% planu i 2,60% wykonania wydatków bieŜących oraz 6,44% planu i 2,45%
wykonania wydatków ogółem. W stosunku do końca pierwszego półrocza 2007r.
odnotowano wzrost planu wydatków o charakterze remontowym o kwotę
446.253,00zł., tj. o 7,75%. Natomiast wykonanie tychŜe wydatków było niŜsze
niŜ w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 87.570,46zł., tj. o 7,46%.
Największe, bo zamykające się kwotą 532.200,55zł. (15,38% planu wynoszącego
3.461.139,00zł.) wydatki remontowe zostały, poniesione przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Syryni. Wydatki remontowe PZD stanowiły 55,78% planu i 48,96%
wykonania wydatków remontowych ogółem oraz 3,92% planu i 1,27% wykonania
wydatków bieŜących. W ramach przekazanych z budŜetu kwot sfinansowano
następujące zadania remontowe na drogach powiatowych:
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1. Przebudowa ul. I-go Maja w Skrzyszowie

31 174,06 zł

2. Remont cząstkowy ul. KrzyŜowej w Lubomi

3 268,39 zł

3. Remont cząstkowy ul. Stawowej i Pogrzebieńskiej

2 957,42 zł

w Lubomi
4. Remont

cząstkowy

ul.

Mickiewicza

i

Korfantego

1 667,76 zł

w Lubomi
5. Remont cząstkowy ul. Piecowskiej w Rydułtowach
6. Regulacja

studzienek

kanalizacyjnych

na

ul

22 218,74 zł
Bema

5 912,12 zł

w Rydułtowach
7. Remont cząstkowy ul. Rogowskiej w Bluszczowie
8. Remont cząstkowy ul. Wyzwolenia w Rogowie

8 789,76 zł

9. Remont chodnika przy ul. Rogowskiej w CzyŜowicach
10. Remont cząstkowy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach
11. Remont

cząstkowy

ul.

Piaskowej

i

19 197,86 zł
59 488,73 zł
533,09 zł

Orzyckiej

7 364,32 zł

w CzyŜowicach i Gorzycach
12. Remont cząstkowy ul. Dworcowej Wiejskiej w Olzie

12 197,78 zł

13. Remont chodnika przy ul. Powstańców w Bluszczowie

55 660,63 zł

14. Remont chodnika przy ul. Raciborskiej w Rogowie

49 153,00 zł

15. Progi akustyczne na ul. Wiejskiej w Uchylsku
16. Remont chodnika przy ul. Raciborskiej w Bluszczowie
17. Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach

1 952,00 zł
910,19 zł
14 102,26 zł

18. Remont chodnika przy ul. Rogowskiej w CzyŜowicach

5 341,53 zł

19. Remont chodnika przy ul. Długiej w Wodzisławiu Śl.

15 034,62 zł

20. Remont cząstkowy ul. Nowej i ul. Olszyny w Wodzisławiu

6 486,02 zł

Śl.
21. Remont cząstkowy ul Oraczy w Wodzisławiu Śl.
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7 626,29 zł

22. Remont

cząstkowy

ulic

Piaskowej

i

Syrokomli

8 269,35 zł

Radlińskiej,

Górniczej,

69 009,32 zł

w Wodzisławiu Śl.
23. Remont

ulic

Chrobrego,

Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl.
24. Remont ul Kominka w Radlinie

8 685,12 zł

25. Remont chodnika przy ul Turskiej w Mszanie

65 149,26 zł

26. Remont samochodów, pomieszczeń i sprzętu drogowego

50 050,93 zł

Na wydatki o charakterze remontowym w ujęte w planie finansowym
Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w budŜecie powiatu na 2008r.
(plan po zmianach) zabezpieczono kwotę 315.000,00zł., z czego do końca czerwca
2008r. wydatkowano kwotę 59.273,89zł., tj. 18,82%. Wydatki te stanowiły 5,08%
planu i 5,45% wykonania wydatków remontowych ogółem oraz analogicznie 0,36%
planu i 0,14% wykonania wydatków zaliczanych do grupy wydatków bieŜących.
Otrzymane z budŜetu powiatu środki jednostka przeznaczyła na wykonanie
następujących zadań o charakterze remontowym:
1. Remont

instalacji

CO

w

budynkach

będących

21 931,86 zł

w administrowaniu PZZN w tym:
−

w Wodzisławiu Śl. ul. MłodzieŜowa 45

−

w Wodzisławiu Śl. ul. Chrobrego 110

−

Radlinie ul. Orkana 10

2. Remont tarasu w budynku przy ul. Raciborskiej 48

12 225,18 zł

3. Remont drenaŜu w budynku przy ul. KrzyŜowej 9

14 602,64 zł

w Syryni
4. BieŜące naprawy i remonty
Ponadto

PZZN,

dokonał

10 514,21 zł
w

pierwszym

półroczu

2008r.

wydatków

remontowych na kwotę 2.577,49zł., co stanowiło 32,25% planu wynoszącego
7.993,00zł. Z powyŜszych środków budŜetowych dokonano remontów i drobnych
napraw w budynkach będących własnością Skarbu Państwa.
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Wydatki remontowe poniesione w pierwszym półroczu 2008r., w rozdziale
75020 klasyfikacji budŜetowej („Starostwa powiatowe”) zamknęły się kwotą
354.474,21zł., tj. 31,99% planu wynoszącego 1.107.993,00zł. Wydatki o charakterze
remontowym poniesione w rozdziale 75020 stanowiły 17,86% planu i 32,61%
wykonania wydatków remontowych ogółem oraz analogicznie 1,26% planu i 0,85%
wykonania wydatków zaliczanych do grupy wydatków bieŜących. W ramach
przyznanych środków wykonano remont pomieszczeń drugiego i trzeciego piętra
budynku przy ul. Pszowskiej.
Wydatki remontowe Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75411) zamknęły się, w pierwszym półroczu 2008
18.243,99zł. (68,46% planu wynoszącego 26.650,00zł.). Wydatki te stanowiły 0,43%
planu i 1,68% wykonania wydatków remontowych oraz analogicznie 0,03% planu
i 0,04% wykonania wydatków bieŜących. W ramach planowanych środków
wykonano następujące prace remontowe:
1. Konserwacja sprzętu i wyposaŜenia

1 261,31 zł

2. Konserwacja i naprawa sprzętu łączności, radiotelefonów,

2 916,19 zł

centrali telefonicznej
3. Naprawa

urządzeń

warsztatowych,

sprzętu

5 430,22 zł

transportowego, samochodów operacyjnych i bojowych
4. BieŜąca konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego
5. Konserwacja wciągnika elektrycznego na stanowisku

6 193,59 zł
585,60 zł

obronnym w Olzie
6. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpoŜarowego

1 857,08 zł

Nakłady finansowe poniesione na wydatki remontowe przez jednostki
organizacyjne oświaty w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” klasyfikacji
budŜetowej zamknęły się w pierwszym półroczu 2008 roku, kwotą 105.085,27zł.
(15,55% planu wynoszącego 675.809,00zł.). Wydatki te stanowiły 10,89% planu
i 9,67% wykonania wydatków remontowych ogółem oraz analogicznie 0,77%
planu i 0,25% wykonania wydatków bieŜących. PoniŜszy wykaz przedstawia
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zestawienie waŜniejszych prac remontowych (z uwzględnieniem klasyfikacji
budŜetowej wydatków) wykonanych w jednostkach organizacyjnych oświaty
w pierwszym półroczu 2008r.
1.

19 483,82 zł

Specjalny Ośrodek
Szkolno- Wychow.
w Wodzisławiu Śl.
ul. Kopernika 71
(Rozdział 80102)

-

konserwacja windy,
naprawa wiertarki,
wymiana i montaŜ grzejników,
wymiana wykładzin,
naprawa drukarki,
koszty wymiany drzwi.

2.

11 077,25 zł

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w
Rydułtowach
ul. Skalna 1
(Rozdział 80120)

-

malowanie dachu i rynien,
malowanie sceny,
drobne prace budowlane,
malowanie korytarzy,

3.

14 441,40 zł

Zespół Szkół im 14
Pułku Powstańców
Śl. ul. Szkolna 1
w Wodzisławiu Śl.
(Rozdział 80120)

- remont instalacji gazowej w szkole,
- wymiana i remont więźby dachowej, montaŜ
kratek wentylacyjnych.

4.

26 316,16 zł

- remont instalacji – usunięcie awarii kanalizacji,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych - wykonanie schodów przy wejściu głównym.
w Wodzisławiu Śl
ul. Wyszyńskiego 41
(Rozdział 80120)

5.

108,33 zł

6.

515,00 zł Zespół Szkół im. 14
Pułku Powstańców
Śl. ul. Szkolna 1
w Wodzisławiu Śl.
(Rozdział 80123)

7.

37,56 zł

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Szkolna 1
(Rozdział 80123)

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej..

- remont instalacji gazowej

- wymiana wkładu okiennego.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w
Rydułtowach
ul. Obywatelska 30
(Rozdział 80123)
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8.

2 894,18 zł

- remont drzwi i wejścia do szkoły.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radlinie
ul. Orkana 23
(Rozdział 80123)

9.

1 399,48 zł

- montaŜ instalacji centralnego ogrzewania,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych - remont pokrycia dachowego, wykonanie izolacji
fundamentu,
Nr 1 w
modernizacja oświetlenia,
Rydułtowach
ul. Skalna 1
(Rozdział 80123)

10.

6 083,32 zł

- remont drzwi , wejścia do szkoły oraz koszty
Zespół Szkół
związane z projektem przyłączy kanalizacyjnych.
Ponadgimnazjalnych
w Radlinie
ul. Orkana 23
(Rozdział 80130)

11.

5 060,40 zł

12.

311,78 zł

13.

9 439,27 zł

14.

7 300,00 zł Powiatowe Centrum - wykonanie dokumentacji ppoŜ.,
- remont instalacji wodn.- kanaliz.,
Kształcenia
- przebudowa odcinka kanalizacji.
Ustawicznego w
Wodzisławiu Śl.
ul. Gałczyńskiego 1
(Rozdział 80140)

15.

Zespół Szkół
Technicznych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska 92
(Rozdział 80130)

- drobne naprawy bieŜące, projekt wymiany
stolarki okiennej na fasadę profili aluminiowych.

- wymiana wkładów okiennych w pracowni
Zespół Szkół
technicznej Ŝywienia
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w
Rydułtowach
ul. Obywatelska 30
(Rozdział 80130)

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Szkolna 1
(Rozdział 80130)

617,32 zł Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
w Wodzisławiu Śl.
Os.. 1-go Maja 16A
(Rozdział 80142)

- malowanie korytarzy szkolnych,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej przy
pracowniach gastronomicznych.

- drobne prace remontowo - budowlane.
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Na wydatki o charakterze remontowym Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach (rozdział 85201) zabezpieczono kwotę 345.168,00zł., z czego
do końca czerwca 2008r. rozdysponowano kwotę 1.342,00zł. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów sporządzenia kosztorysu remontu jednostki. Środki
te stanowiły 5,56% planu i 0,12% wykonania wydatków remontowych ogółem oraz
analogicznie 0,39% planu i 0,01% wykonania wydatków bieŜących.
W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdział
85202), na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 13.771,00zł. (45,90% planu
wynoszącego 30.000,00zł.). Środki te stanowiły 0,48% planu i 1,27% wykonania
wydatków remontowych ogółem oraz analogicznie 0,03% planu i wykonania
wydatków bieŜących. Kwoty otrzymane z budŜetu przeznaczono na bieŜące
konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, a.g.d, biurowego, a takŜe bieŜące
konserwacje dźwigów osobowych i towarowego, centrali telefonicznej, urządzeń
alarmowych i przyzywowych.
Wydatki remontowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim
(rozdział 85333 klasyfikacji budŜetowej) zamknęły się w pierwszym półroczu
2008r. kwotą 115,00zł. (0,74% planu wynoszącego 15.474,00zł.). Wydatki
remontowe jednostki stanowiły 0,25% planu i 0,01% wykonania wydatków
remontowych ogółem oraz analogicznie 0,02% planu i 0,01% wykonania wydatków
bieŜących. Środki otrzymane z budŜetu przeznaczono na naprawę drzwi
wejściowych.
Wydatki

remontowe

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

w Wodzisławiu Śląskim wyniosły w pierwszym półroczu 2008r. 2.545,60zł.,
co stanowiło 39,16% planu wynoszącego 6.500,00zł. W ramach powyŜszej kwoty
przeprowadzono konserwację windy oraz wymieniono drzwi.
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XI.

WYDATKI MAJĄTKOWE.

PowaŜną pozycję w budŜecie powiatu zajmują wydatki o charakterze
majątkowym. Definicję legalną wydatków majątkowych zawiera art. 165a ust. 5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.). Zgodnie z treścią ww. normy prawnej wydatki majątkowe obejmują:
1.

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

2.

wydatki na zakup i objęcie akcji

3.

wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa
handlowego.

Biorąc po uwagę powyŜsze unormowanie do grupy wydatków majątkowych
zalicza więc ustawodawca zarówno inwestycje o charakterze kapitałowym, takie jak
nabycie

akcji

czy

teŜ

wniesienie

wkładów

do

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, jak i inwestycje w środki trwałe zarówno ruchome
jak i nieruchomości. Do tej grupy wydatków naleŜy zaliczyć teŜ dotacje z budŜetu
przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
przekazywane innym podmiotom. Dzięki inwestycjom w środki trwałe zwiększa
się majątek powiatu. Pośrednio wydatki te mają wpływ na sytuację gospodarczą
w

powiecie

zwiększając

portfel

dostępnych

zamówień

inwestycyjnych,

co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego powiatu. To właśnie
dzięki tym wydatkom powstają i podlegają gruntownej modernizacji wszelkie
obiekty uŜyteczności publicznej takie jak drogi, szkoły, budynki zajmowane
przez administrację samorządową itp. W literaturze podkreśla się, iŜ wydatkami
majątkowymi są wydatki skutkujące nabyciem (powstaniem) aktywów trwałych.
(R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych, komentarz dla jednostek samorządu
terytorialnego, TaxPress, Warszawa 2007, str. 291).
W chwili tworzenia projektu uchwały budŜetowej na 2008r. na wydatki
o charakterze majątkowym zabezpieczono kwotę 3.286.665,00zł. W toku
wykonywania budŜetu plan wydatków majątkowych podlegał modyfikacjom
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i ostatecznie na koniec czerwca 2008r. zamknął się kwotą 8.132.021,00zł.,
co oznaczało wzrost planu wydatków o kwotę 4.845.356,00zł., tj. o 147,42%.
Znaczny wzrost planu wydatków majątkowych miał w szczególności związek
z przeznaczeniem na inwestycje przychodów pochodzących z rozliczenia roku
budŜetowego 2007r. Wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu
2008r. wyniosło 2.672.590,54zł., tj. 32,87% planu. Wydatki te stanowiły 8,44%
planu i 6,01% wykonania wydatków ogółem.
W ramach grupy wydatków o charakterze majątkowych największe znaczenie
miały wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych (§ 605 klasyfikacji budŜetowej).
Na ten cel w budŜecie powiatu na 2008r. (plan po zmianach) zabezpieczono kwotę
5.548.350,00zł., z czego do końca pierwszego półrocza 2008r. wydatkowano
1.328.215,30zł. (23,94% planu). Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
stanowiły 68,23% planu i 49,70% wykonania wydatków majątkowych oraz
analogicznie 5,76% planu i 2,99% wykonania wydatków ogółem. Na zakupy
inwestycyjne

jednostek

budŜetowych

(§

6060

klasyfikacji

budŜetowej)

zabezpieczono w budŜecie powiatu kwotę 1.207.915,00zł., z czego w pierwszym
półroczu

2008r.

wydatkowano

47.997,31zł.

(3,97%

planu).

Wydatki

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych stanowiły
14,85% planu i 1,80% wykonania wydatków majątkowych oraz analogicznie 1,25%
planu i 0,11% wykonania wydatków ogółem. Dotacje celowe z budŜetu powiatu
z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów
inwestycyjnych pochłonęły kwotę 1.296.377,93zł., tj. 94,23% planu wynoszącego
1.375.756,00zł. Środki te stanowiły 16,92% planu i 48,51% wykonania wydatków
majątkowych oraz analogicznie 1,43% planu i 2,92% wykonania wydatków ogółem.
Na wydatki o charakterze inwestycyjnym w planie finansowym Powiatowego
Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni zabezpieczono kwotę
1.729.868,00zł. Faktycznie, w pierwszym półroczu 2008r. wydatkowano kwotę
659.112,43zł. (38,10% planu). Z tego, na wydatki inwestycyjne w planie
finansowym jednostki zabezpieczono kwotę 1.722.368,00zł., a na zakupy
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inwestycyjne jednostek budŜetowych kwotę 7.500,00zł. Na zakupy inwestycyjne
wydatkowano do końca czerwca 2008r. kwotę 7.442,00zł. tj. 99,23% planu,
natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 651.670,43zł., tj. 37,84%
planu. Wydatki majątkowe w PZD stanowiły 21,27% planu i 24,66% wykonania
wydatków majątkowych i analogicznie 1,80% planu i 1,48% wykonania wydatków
ogółem.
W ramach przyznanych środków wykonano, w pierwszym półroczu 2008 roku,
następujące zadania inwestycyjne:
1.

Dokumentacja projektowa związana z usprawnieniem
połączenia

komunikacyjnego

strefy

58 194,00 zł

aktywności

gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1
2.

Przebudowa ul. Piecowskiej w Rydułtowach

64 827,06 zł

3.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej

59 332,26 zł

4.

Dokumentacja

projektowa

dotycząca

koncepcji

3 660,00 zł

rozbiórki wiaduktu przy ul. 1-go Maja w Skrzyszowie
5.

Realizacja zadania w ramach programu Likwidacji

465 657,11 zł

Miejsc Niebezpiecznych na drogach pod nazwą
„Przebudowa skrzyŜowania ul. Turskiej, 1-go Maja i
Skrzyszowskiej w Mszanie
Ponadto dokonano zakupu kserokopiarki w kwocie 7.442,00zł.
Na wydatki o charakterze majątkowym Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim zabezpieczono w planie finansowym
jednostki, kwotę 1.115.000,00zł., z czego do końca czerwca 2008r. wydatkowano
68.641,47zł. (6,16% planu ) Wydatki majątkowe w PZZN stanowiły 13,71% planu
i 2,57% wykonania wydatków majątkowych i analogicznie 1,16% planu i 0,15%
wykonania wydatków ogółem. Otrzymane z budŜetu środki przeznaczono
na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
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1.

Budowa
w

pochylni

budynku

dla

osób

niepełnosprawnych 29 508,20 zł

połoŜonym

w

Gorzycach

przy ul. Raciborskiej 48
2.

Docieplenie budynku przy ul. Parkowej 10 w Rogowie

39 133,27 zł

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
–rozdział 75020 klasyfikacji budŜetowej- na wydatki majątkowe zabezpieczono
kwotę 1.825.378,00zł. Ostatecznie, do końca czerwca 2008r. wydatkowano kwotę
592.358,67zł. (32,45% planu). Wydatki inwestycyjne starostwa stanowiły 22,45%
planu i 22,16% wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 1,89% planu
i 1,33% wykonania wydatków ogółem. W ramach przyznanych środków
zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa

pomieszczeń

w

budynku

519 425,00 zł

przy ul. Bogumińskiej 2 (w szczególności sanitariaty,
montaŜ klimatyzacji)
2. Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa

46 377,93 zł

Śląskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod
nazwą

„System

Elektronicznej

Komunikacji

Administracji publicznej w Województwie Śląskim
(SEKAP)”
3. Zakup

niezbędnych

komputerów,

urządzeń

kserokopiarek,

w

szczególności

doposaŜenia

26 555,74 zł

centrali

telefonicznej
Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej na 2008r.
został zwiększony o kwotę 832.100,00zł., przy czym wydatki inwestycyjne jednostki
związane są w szczególnością z realizacją przez PSP zadania pod nazwą „Zakup
i wymiana sprzętu transportowego” realizowane w ramach „Programu modernizacji
Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007-2009”.
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Kwotę 33.000zł. zabezpieczono na wpłatę na fundusz wsparcia policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. samochodu
słuŜbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Wysokość nakładów finansowych poniesionych na wydatki inwestycyjne przez
jednostki organizacyjne oświaty, których plany finansowe ujęte są w dziale 801
„Oświata i wychowanie”, zamknęła się, w pierwszym półroczu 2008 roku kwotą
76.497,00zł. (6,54% planu wynoszącego 1.170.000,00zł.). Wydatki te stanowiły
14,39% planu i 2,86% wykonania wydatków majątkowych oraz 1,21% planu
i 0,17% wykonania wydatków ogółem.
PoniŜszy wykaz przedstawia zestawienie waŜniejszych prac remontowych
(z uwzględnieniem klasyfikacji budŜetowej wydatków) wykonanych w jednostkach
organizacyjnych oświaty w pierwszym półroczu 2008r.
Zespół Szkół im 14
Pułku Powstańców
Śl. ul. Szkolna 1
w Wodzisławiu Śl.
(Rozdział 80120)

- pokrycie kosztów sporządzenia mapki boiska
szkolnego,
- zapłata za studium wykonalności oraz projektu
wielofunkcyjnego boiska szkolnego.

1.

36 966,00 zł

2.

6 954,00 zł

- sporządzenie dokumentacji projektowej
Zespół Szkół
związanych z przebudową i modernizacją
Ponadgimnazjalnych
obiektów sportowych jednostki
w Wodzisławiu Śl
ul. Wyszyńskiego 41
(Rozdział 80120)

3.

12 917,00 zł

- sporządzenie projektów kosztorysów
Zespół Szkół
inwestorskich związanych z planowanym
Ponadgimnazjalnych
uruchomieniem nowych pracowni
Nr 2 w
gastronomicznej i obsługi klienta
Rydułtowach
ul. Obywatelska 30
(Rozdział 80130)

4.

9 028,00 zł

- sporządzenie projektów kosztorysów
Zespół Szkół
inwestorskich związanych z planowanym
Ponadgimnazjalnych
uruchomieniem pracowni.
w Radlinie
ul. Orkana 23
(Rozdział 80130)

5.

10 632,00 zł

- wykonanie projektów dostosowania sal
Zespół Szkół
lekcyjnych na potrzeby pracowni.
Ponadgimnazjalnych
w Pszowie
ul. Traugutta 32
(Rozdział 80130)
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Na dotacje majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji oraz
zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w budŜecie powiatu na 2008r., w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zabezpieczono
kwotę 1.250.000,00zł. Do końca czerwca 2008r. wydatkowano na powyŜszy cel
kwotę 1.250.000,00zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te stanowiły 15,37% planu
i 46,77% wykonania wydatków majątkowych oraz 1,30% planu i 2,81% wykonania
wydatków ogółem. W ramach przyznanych środków finansowych przekazano
z budŜetu:
1. dotację

celową

przeznaczoną

dla
na

SP

ZOZ-u

dofinansowanie

w

Rydułtowach

zakupu

30.000,00zł.

sprzętu

specjalistycznego
2. dotację celową dla SP ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. 500.000,00zł.
przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51
w Wodzisławiu Śl. na potrzeby pogotowia ratunkowego”
3. dotację celową dla SP ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. 631.500,00zł.
przeznaczoną

na

dofinansowanie

kosztów

prac

remontowych i inwestycyjnych
4. dotację celową dla dla SP ZOZ-u w Rydułtowach

88.500,00zł.

przeznaczoną na dofinansowanie prac budowlanych w
budynkach szpitalnych oraz kosztów zakupu sprzętu
medycznego dla oddziałów szpitalnych
Na wydatki o charakterze majątkowym Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach (rozdział 85201) zabezpieczono w budŜecie powiatu kwotę
100.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Kwotę 11.982,00zł. (99,99% planu) wydatkowała Poradnia PsychologicznoPedagogiczna z przeznaczeniem na zakup przyłącza teleinformatycznego.
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Kwotę 13.999,57zł. (21,64% planu) przeznaczono na zakup wiaty stadionowej
oraz traktora do nawierzchni sztucznej. Dysponent środków Zespół Szkól
Technicznych w Wodzisławiu Śl.
XII. PLANOWANE

SALDO

WODZISŁAWSKIEGO,

BUDśETU

WEDŁUG

STANU

POWIATU
NA

DZIEŃ

30 CZERWCA 2008r.
Stosownie do przyjętych w uchwale budŜetowej planów (z uwzględnieniem
zmian dokonanych w okresie dwóch kwartałów bieŜącego roku) dochody powinny
wynieść 90.696.352,00zł. natomiast wydatki 96.340.411,00zł. Z zestawienia tych
dwóch wielkości wynika, iŜ planowane wydatki znacznie przekroczą, w końcu roku
budŜetowego, wypracowane dochody. Zgodnie z treścią art. 168 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
róŜnica między dochodami, a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyŜkę
lub deficyt budŜetowy. Planowany, na koniec 2008r., deficyt budŜetowy powinien
się więc zamknąć kwotą 5.644.059,00zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano
przychody budŜetowe w wysokości 6.301.689,00zł., na które składają się:
1. nadwyŜka z lat ubiegłych w kwocie 803.391,00zł.
2. wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, stanowiące
nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego, w szczególności wynikającą z rozliczeń
kredytów i poŜyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie
4.840.668,00zł.
Dodatkowo w budŜecie zabezpieczono środki na rozchody budŜetowe
w kwocie 657.630,00zł. z następujących tytułów:
1. spłat

rat

kredytów

zaciągniętych

na co przeznaczono kwotę 57.426,00zł.,
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w

latach

ubiegłych

2. spłat

rat

poŜyczek

zaciągniętych

w

latach

ubiegłych

na co przeznaczono kwotę 600.204,00zł.,
XIII. POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE, RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH

JEDNOSTEK

BUDśETOWYCH

TZW. GOSPODARKA POZABUDśETOWA.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 49 poz. 2104 z późn. zm.) funduszem celowym jest fundusz
powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych,
a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. „… Fundusz
celowy jest podmiotem publicznej gospodarki finansowej, niezaleŜnie od tego,
czy pod względem prawnym ma osobowość prawną, czy teŜ stanowi jedynie
wyodrębnione na rachunku bankowym środki publiczne, którymi dysponuje organ
wskazany w ustawie. Do istoty funduszu celowego naleŜy równieŜ to,
Ŝe gospodarka finansowa w ramach funduszu nie podlega w pełni rygorom
budŜetowym i jest przez to bardziej elastyczna …” (Cezary Kosikowski Finanse
Publiczne komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003 str. 86 i 87).
Ustawodawca wyróŜnia dwa rodzaje funduszy (art. 29 ust. 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 49 poz. 2104):
1. fundusze państwowe realizujące wyodrębnione z budŜetu państwa
zadania,
2. fundusze gminne, powiatowe lub wojewódzkie realizujące wyodrębnione
zadania jednostek samorządu terytorialnego.
W uchwale Rady Powiatu w sprawie budŜetu powiatu na 2008r. ujęte były plany
finansowe dwóch, nieposiadających osobowości prawnej funduszy celowych:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Powiatowego

Funduszu

Gospodarki

i Kartograficznym.
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Zasobem

Geodezyjnym

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 129 poz. 901 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 unormowania zawarte w art. 401 określające źródła przychodów funduszu
oraz w art. 407 w związku z art. 406 pkt 1-11 cyt ustawy wskazujące kierunki
wydatkowania środków funduszu. Szczegółowe wykonanie przychodów i realizację
wydatków funduszu przedstawia tabela numer 7.
Tabela Nr 7
Plan na 2008r.
(po zmianach)

Wyszczególnienie

Wykonanie
za półrocze
2008r.

Procent
wykonania

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody
opłaty za gospodarcze korzystanie
ze środowiska przekazane przez właściwe
organy administracji publicznej (Urząd
Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska)

600.000,00

321.780,73

53,63

600.000,00

321.780,83

53,63

Wydatki
dotacje dla gmin z funduszu celowego –
likwidacja i utylizacja azbestu, program
niskiej emisji
zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby
związane z wykonywaniem zadań funduszu
zakup usług na potrzeby związane z
wykonywaniem zadań funduszu
szkolenia pracowników
wydatki inwestycyjne funduszy celowych
wpłaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
dotacje z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

1.119.400,00

211.478,41

18,89

252.300,00

53.288,09

21,12

10.000,00

700,00

7,00

90.000,00
10.000,00
480.000,00

55.587,84
1.903,10
0,00

61,76
19,03
0,00

100.000,00

99.999,38

99,99

177.100,00

0,00

0,00
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W ramach dotacji celowych przekazywanych w pierwszym półroczu 2008r.
z

Powiatowego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

dofinansowano koszty likwidacji i utylizacji azbestu oraz przebudowy rurociągu
umieszczonego w rowie nr 170 w Bełsznicy. Kwotę 55.587,84zł. (61,76% planu
wynoszącego 90.000,00zł.) wydatkowano na sporządzenie planów urządzenia
lasów, natomiast 99.999,38zł. (99,99% planu wynoszącego 100.000,00zł.)
przeznaczono na wpłatę na fundusz policji na dofinansowanie zadania związanego
z modernizacją instalacji CO w Komendzie Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
działa

na

podstawie

powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa,

a w szczególności na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1068 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 3a cyt. ustawy przychodami funduszy powiatowych
są wpływy ze sprzedaŜy map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, a takŜe inne wpływy. Fundusze powiatowe mogą być
uzupełniane dotacjami z funduszu centralnego i wojewódzkiego. Organem
uprawnionym do dysponowania funduszem jest starosta. Środki funduszu
są

przeznaczone

na

uzupełnienie

środków

budŜetowych

niezbędnych

na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zakup urządzeń i wyposaŜenia
lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (art. 41 ust. 4 cyt. ustawy).
Szczegółowe wykonanie przychodów i realizację wydatków funduszu przedstawia
tabela numer 8.
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Tabela Nr 8
Wykonanie

Plan na 2008r.
(po zmianach

Wyszczególnienie

za półrocze
2008r.

Procent
wykonania

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychody
opłaty pobierane w związku
z udostępnianiem informacji
zgromadzonych w bazie ewidencji gruntów
opłaty za usługi świadczone przez
PODGiK, a w szczególności udostępnianie
map i innych materiałów pochodzących
z zasobu.

530.000,00

334.120,72

63,04

60.000,00

66.255,70

110,43

470.000,00

266.549,29

56,71

-

1.315,73

-

674.660,00

137.770,99

20,42

106.000,00

66.561,02

62,79

155.000,00

40.564,97

26,17

składki na ubezpieczenia zdrowotne

24.500,00

6.486,56

26,48

składki na fundusz pracy

3.900,00

1.024,83

26,28

dodatkowe wynagrodzenie roczne
pokrycie kosztów funkcjonowania
PODGiK
wydatki remontowe PODGiK
zakup materiałów i wyposaŜenia na
potrzeby związane z wykonywaniem zadań
funduszu
zakup energii w związku z wykonywaniem
zadań funduszu
koszty czynszu pomieszczeń PODGiK
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji w związku
z wykonywaniem zadań funduszu

2.900,00

1.663,12

57,35

272.960,00

6.427,39

2,35

4.000,00

0,00

0,00

14.000,00

554,45

3,96

12.000,00

3.617,00

30,14

13.000,00

6.716,47

51,67

1.400,00

556,18

39,73

65.000,00

3.599,00

5,54

odsetki od nieterminowych wpłat za usługi
świadczone przez PODGiK
Wydatki
wpłaty 10% wpływów na fundusz centralny
i fundusz wojewódzki
wynagrodzenia osobowe

Zasady pobierania oraz wydatkowania środków finansowych zgromadzonych
na rachunkach dochodów własnych jednostek budŜetowych są uregulowane
w art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 49
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poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z treścią ww. normy prawnej jednostki budŜetowe
uzyskujące dochody z:
1)

opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

2)

spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki
budŜetowej,

3)

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
budŜetowej w zarząd bądź uŜytkowanie,

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
Powiatowe jednostki budŜetowe, mogą ponadto gromadzić na rachunku
dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmując taką uchwałę, ustala źródła dochodów własnych
oraz ich przeznaczenie, a takŜe wskazuje jednostki budŜetowe gromadzące dochody
z tytułów określonych w ustawie o finansach publicznych, które utworzą rachunek.
Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych pochodzących z tytułu:
1)

opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

2)

spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki
budŜetowej,

3)

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
budŜetowej w zarząd bądź uŜytkowanie,

podejmują kierownicy jednostek budŜetowych.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ustawowymi dochody własne jednostek
budŜetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:
1)

sfinansowanie

wydatków

bieŜących

i

inwestycyjnych

związanych

z uzyskiwaniem przez jednostkę budŜetową dochodów z tytułu opłat
za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
2)

cele wskazane przez darczyńcę,
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3)

remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów
z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane
jednostce budŜetowej w zarząd bądź uŜytkowanie.
Dochody

własne

wraz

z

odsetkami

nie

mogą

być

przeznaczane

na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników.
Dane ujęte w niŜej zamieszczonej tabeli przedstawiają wykaz jednostek
budŜetowych,

które

utworzyły

rachunki

dochodów

własnych

zarówno

na podstawie uchwał Rady Powiatu jak i w trybie ustawowym, na podstawie decyzji
kierownika jednostki, z wyszczególnieniem stanu środków na początek i koniec
okresu sprawozdawczego (planowanego i wykonanego) dochodów oraz wydatków
(planowanych i wykonanych).
Tabela Nr 9
Plan na 2008r.
(po zmianach)

Wyszczególnienie

Wykonanie
za półrocze
2008r.

Procent
wykonania

60014

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni
ul. Raciborska 3
Stan środków na początek okresu sprawozd.
120.000,00
272.750,56
227,29
Dochody

128.500,00

87.635,30

68,20

Wydatki

128.500,00

10.488,41

8,16

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

120.000,00

349.897,45

291,58

80120

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
Stan środków na początek okresu sprawozd.
0,00
2.927,55
Dochody

6.150,00

303,30

4,93

Wydatki

6.150,00

2.363,96

38,44

0,00

866,89

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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80120

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. ul. Wyszyńskiego 41

Stan środków na początek okresu sprawozd.

2.000,00

2.021,82

101,09

Dochody

17.100,00

4.558,20

26,66

Wydatki

17.100,00

1.199,87

7,02

2.000,00

5.380,15

269,01

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80120

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach ul. Skalna 1

Stan środków na początek okresu sprawozd.

200,00

2.700,24

1.350,12

Dochody

4.650,00

145,06

3,12

Wydatki

4.850,00

2.400,00

49,48

0,00

445,30

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80130

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92

Stan środków na początek okresu sprawozd.

4.800,00

18.807,03

391,81

Dochody

37.600,00

2.750,87

7,32

Wydatki

40.270,00

8.705,00

21,62

2.130,00

12.852,90

603,42

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80130

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 1

Stan środków na początek okresu sprawozd.

0,00

3.185,14

-

Dochody

14.000,00

460,23

3,29

Wydatki

14.000,00

0,00

0,00

0,00

3.645,37

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80130

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1

Stan środków na początek okresu sprawozd.

0,00

8.550,08

-

Dochody

13.000,00

4.968,41

38,22

Wydatki

13.000,00

7.544,14

58,03

0,00

5.974,35

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32

Stan środków na początek okresu sprawozd.

585,00

3.708,47

633,93

Dochody

6.350,00

478,46

7,53

Wydatki

6.335,00

0,00

0,00

600,00

4.186,93

697,82

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach
ul. Obywatelska 30
Stan środków na początek okresu sprawozd.
0,00
3.440,31

-

Dochody

6.000,00

1.165,18

19,42

Wydatki

6.000,00

683,20

11,39

0,00

3.922,29

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Sejmu Śląskiego w Radlinie
ul. Orkana 23
Stan środków na początek okresu sprawozd.
60,00
55,86
93,10
Dochody

12.600,00

1.470,89

11,67

Wydatki

12.600,00

1.300,00

10,32

60,00

226,75

377,92

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80140

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
ul. Gałczyńskiego 1
Stan środków na początek okresu sprawozd.
20.000,00
12.611,25
63,06
Dochody

200.000,00

58.219,76

29,11

Wydatki

200.000,00

52.016,56

26,01

20.000,00

18.814,45

94,07

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
Osiedle 1-go Maja 16A
Stan środków na początek okresu sprawozd.
5000,00
13.907,17
278,14
Dochody

250.000,00

21.814,34

8,73

Wydatki

250.000,00

31.954,87

12,78

5.000,00

3.766,64

75,33

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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85201

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach ul. Wiejska 8

Stan środków na początek okresu sprawozd.

700,00

12.458,17

1.779,74

Dochody

63.200,00

22.263,37

35,23

Wydatki

63.200,00

27.311,68

43,21

700,00

7.409,86

1.058,55

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
85202

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach ul. Bogumińska 22

Stan środków na początek okresu sprawozd.

10.000,00

18.383,45

183,83

Dochody

201.000,00

66.982,16

33,32

Wydatki

198.000,00

50.648,00

25,58

13.000,00

34.717,61

267,06

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
85203

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 15
Stan środków na początek okresu sprawozd.
0,00
0,00
Dochody

2.220,00

1.813,18

81,67

Wydatki

2.220,00

993,06

44,73

0,00

820,12

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
85203

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30
Stan środków na początek okresu sprawozd.
1.001,00
1.000,42
99,94
Dochody

20.150,00

1.388,03

6,89

Wydatki

21.151,00

104,00

0,49

0,00

2.284,45

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
85403

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kopernika 71
Stan środków na początek okresu sprawozd.
20,00
3.876,85
19.384,25
Dochody

46.080,00

18.544,11

40,24

Wydatki

46.100,00

2.263,04

4,91

0,00

20.157,92

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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Podsumowując

moŜna

stwierdzić,

iŜ

jednostki

budŜetowe

Powiatu

Wodzisławskiego zrealizowały w pierwszym półroczu 2008r., dochody własne
w

wysokości

294.960,85zł.

(co

stanowiło

28,68%

planu

wynoszącego

1.028.600,00zł.) i jednocześnie dokonały wydatków, których źródłem finansowania
były środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów własnych
jednostek budŜetowych na kwotę 199.975,79zł. (co stanowiło 19,43% planu
wynoszącego 1.029.476,00zł.).
XIV. UWAGI KOŃCOWE.
Analiza wykonania budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w pierwszym półroczu
2008r. pozwala na sformułowanie następujących uwag:
1. Zgodnie z przyjętym uchwałą budŜetową planem dochodów w kwocie
87.458.227,00zł. i planem wydatków w kwocie 86.800.597,00zł., budŜet
na

2008r.

powinien

zamknąć

się

nadwyŜką

budŜetową

-w rozumieniu art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach
publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)- w wysokości 657.630,00zł.
W toku wykonania budŜetu plany dochodów i wydatków uległy zmianie
i ostatecznie, według stanu na dzień 30.06.2008r., budŜet powinien zamknąć
się deficytem w wysokości 5.644.059,00zł. Źródłem finansowania planowanych
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą
przychody pochodzące z rozliczenia roku budŜetowego 2007r. Wykonany wynik
budŜetu według stanu na koniec czerwca 2008r. jest dodatni i zamyka się kwotą
6.725.856,98zł. Wynik ten jest gorszy od wyniku osiągniętego na koniec
pierwszego półrocza 2007r. o kwotę 2.962.417,83zł. Przyczyn takiego stanu
rzeczy naleŜy upatrywać w tym, iŜ dynamika wzrostu dochodów budŜetowych
była znacznie niŜsza (licząc półrocze 2007 do półrocza 2008) niŜ wydatków
budŜetowych. O ile w analizowanym okresie dochody wzrosły o kwotę
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2.176.743,22zł. (wzrost o 4,44%), to wydatki budŜetowe zwiększyły
się juŜ o kwotę 5.139.161,05 (wzrost o 13,07%).
2. Nowością w sensie formalno-prawnym jest ujęcie w budŜecie na 2008r.
dochodów w podziale na majątkowe i bieŜące. Plan dochodów majątkowych
wyniósł, według stanu na dzień 30.06.2008r. 1.246.803,00zł., natomiast
wykonania zamknęło się kwotą 109.916,19zł. Dochody o charakterze
majątkowym nie stanowią znaczącej pozycji w budŜecie. Znakomita większość
dochodów to dochody bieŜące, których plan według stanu na dzień 30.06.2008r.
wyniósł

89.449.549,00zł.,

natomiast

wykonanie

zamknęło

się

kwotą

51.074.251,37zł. Dochody bieŜące stanowiły 98,63% planu i 99,79% wykonania
dochodów ogółem.
3. W porównaniu do stanu na początek roku budŜetowego odnotowano wzrost
planowanych dochodów o kwotę 3.238.125,00zł. (wzrost o 3,70%). PowyŜszy
wzrost nie rozłoŜył się równomiernie w stosunku do wszystkich, naleŜnych
powiatowi źródeł dochodów. Relatywnie, największy wzrost dochodów
(aŜ o 35,60%) odnotowano w zakresie pozostałych dochodów budŜetu powiatu.
Z kolei biorąc pod uwagę wartości bezwzględne największy, zamykający
się kwotą 1.289.177,00zł., wzrost dochodów odnotowano w zakresie subwencji
pochodzących z budŜetu państwa.
4. W porównaniu do stanu odnotowanego na koniec pierwszego półrocza 2007r.
plan dochodów zwiększył się o 3.091.686,00zł. (3,53%), natomiast wykonanie
było wyŜsze o kwotę 2.176.743,22zł. (4,44%). Wzrostowi dochodów
towarzyszyła bardzo wysoka dynamika wzrostu wydatków bieŜących,
a w szczególności wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów wynagrodzeń
i pochodnych, których plan wzrósł o 3.819.787,00zł. (wzrost o 7,30%),
a wykonanie było wyŜsze –w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłegoo 2.617.014,22zł. (wzrost o 9,93%).
5. Po raz pierwszy licząc od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 13 listopada 2003
o dochodach j.s.t. odnotowano znaczący spadek dynamiki wzrostu dochodów
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w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te wzrosły
jedynie o 0,31% licząc półrocze 2008 do półrocza 2007r. Przyczyn powyŜszego
stanu rzeczy naleŜy upatrywać w uldze prorodzinnej, która spowodowała spadek
wpływów do budŜetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Zawarty w konstytucji jak i w ustawie o dochodach j.s.t. normatywny podział
dochodów na subwencje, dotacje z budŜetu państwa oraz dochody własne
nie obejmuje wszystkich źródeł dochodów, występujących w szeroko
rozumianej gospodarce budŜetowej. Stąd teŜ istnieje konieczność wyodrębnienia
kolejnej grupy dochodów obejmującej te źródła dochodów, których nie moŜna
zakwalifikować do wyŜej wymienionych źródeł „normatywnych”. Zaliczono
do niej środki przeznaczone na finansowanie programów realizowanych
z udziałem funduszy zagranicznych jak i odszkodowanie wypłacone przez
jednostki sektora górniczego związane z działalnością kopalń na podstawie
zawartych z tymi podmiotami umów cywilnoprawnych.
7. Plan dochodów na 2008r. został oparty na ostroŜnych załoŜeniach. Przejęcie
tej metody jest zasadne, gdyŜ „…przeszacowanie planowanych dochodów,
a więc sytuacja, w której w toku wykonywania budŜetu okazuje się, Ŝe faktyczne
dochody będą mniejsze od planowanych, powoduje powaŜne komplikacje, brak
zaplanowanych dochodów powoduje bowiem konieczność dokonywania
w „biegu” cięć w wydatkach, co zawsze jest i technicznie trudne i powodujące
niedogodności dla mieszkańców, a ponadto często równieŜ kosztowne,
choć koszty te pojawiają się zwykle z pewnym opóźnieniem…” (W. Misiąg,
Planowanie budŜetowe w samorządach, Municypium SA Warszawa 2005, str. 83).
8. W ciągu pierwszego półrocza 2008r. odnotowano znaczący wzrost planu
wydatków zamykający się kwotą 9.539.814,00zł., tj. o 10,99%. Wzrósł zarówno
plan
tj.

wydatków
o

bieŜących

4.694.458,00zł.

z

(5,62%),

83.513.932,00zł.
jak

i

do

majątkowych

88.208.390,00zł.,
z

3.286.665,00zł.

do 8.132.021,00zł., tj. o 4.845.356,00zł. (147,42%). NaleŜy jednakŜe podkreślić,
iŜ dynamika wzrostu planu wydatków jest wyŜsza niŜ dynamika wzrostu
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wydatków odnotowana na koniec pierwszego półrocza 2007 licząc półrocze
2006 do półrocza 2007., gdzie plan wydatków wzrósł o 1,96%.
9. Wykonanie wydatków budŜetu Powiatu Wodzislawskiego w pierwszym
półroczu 2008r. zamknęło się kwotą 44.458.310,58zł., co w konsekwencji
oznaczało wzrost wydatków budŜetowych w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego o kwotę 5.139.161,05zł., tj. o 13,07%. Wzrost wydatków
miał pokrycie w szczególności w przychodach, których były środki budŜetowe
pochodzące z rozliczenia roku budŜetowego 2007.
10. Podobnie jak w latach ubiegłych, równieŜ w 2008r. charakterystycznym
zjawiskiem było relatywnie niskie wykonanie wydatków o charakterze
remontowym i inwestycyjnym w pierwszym półroczu roku budŜetowego,
przy

czym

naleŜy

zwrócić

uwagę,

Ŝe

zawsze

dynamika

realizacji

tychŜe wydatków bardzo szybko wzrasta w okresie drugiego półrocza
roku budŜetowego, osiągając ostatecznie wielkości zbliŜone do planu.
I tak do końca drugiego kwartału 2008r. wykonanie wydatków remontowych
wyniosło 17,52% planu, natomiast majątkowych 32,87% planu. Przyczyną
takiego

stanu

rzeczy

była

w

szczególności

konieczność

stosowania

długotrwałych procedur wyłaniania kontrahentów zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jak i przyznanie dodatkowych środków
budŜetowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dopiero
w czerwcu br. Ponadto naleŜy pamiętać, o obowiązującej w gospodarce
budŜetowej

metodzie kasowej w zakresie sprawozdawczości budŜetowej,

zgodnie z którą

dokonanie

wydatku budŜetowego następuje w chwili

dokonania obciąŜenia rachunku bankowego, a nie w chwili powstania
zobowiązania. Dla porównania moŜna wskazać, iŜ w analogicznym okresie roku
ubiegłego wykonanie wydatków remontowych wyniosło 20,40%, natomiast
majątkowych jedynie 9,22%.
11. Warto zaznaczyć, iŜ w stosunku do pierwszego półrocza 2007r. zobowiązania
budŜetu z tytułu zawartych umów kredytów i poŜyczek obniŜyły się nieznacznie
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z kwoty 4.525.786,48zł. do kwoty 4.514.713,98zł., tj. o 11.072,50zł. (-0,24%).
NaleŜy jednak pamiętać, iŜ na koniec 2006r. odnotowano powaŜny wzrost
kwoty zobowiązań z powyŜszego tytułu, który zamknął się kwotą
2.727.975,54zł. (wzrost o 127,38%).
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XV. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU POWIATU
- OGÓŁEM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział

Rozdział

Plan
na 2008 rok
po zmianach
90 696 352,00

Opis
RAZEM ZESTAWIENIE

010
01005
600
60014
700
70005
70095
710
71012
71013
71014
71015
750
75011
75020
75045
754
75404
75411
75414

756

75622
758

75801
75814
75832
801
80120

Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Pozostała działalność
Działalność usługowa
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Nadzór budowlany
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budŜetu
państwa
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
RóŜne rozliczenia finansowe
Część równowaŜąca subwencji
ogólnej dla powiatów
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
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Wykonanie
%
za I półrocze
wyko2008 roku
nania
51 184 167,56
56,43

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00
921 063,00
921 063,00
1 215 999,00

0,00
417 887,94
417 887,94
826 884,55

0,00
45,37
45,37
68,00

303 999,00
912 000,00
492 306,00

337 851,76
489 032,79
213 437,08

111,14
53,62
43,35

28 980,00

10 000,00

34,51

66 740,00

6 740,00

10,10

3 886,00
392 700,00
2 577 865,00
385 865,00
2 150 000,00
42 000,00

0,00
196 697,08
1 996 802,29
207 628,00
1 747 174,29
42 000,00

0,00
50,09
77,46
53,81
81,26
100,00

6 366 997,00
0,00

3 362 482,36
3 700,02

52,81
0,00

6 236 327,00
130 670,00

3 291 400,34
67 382,00

52,78
51,57

25 305 736,00

11 796 521,03

46,62

25 305 736,00
44 194 518,00

11 796 521,03
27 645 891,32

46,62
62,56

42 342 801,00
1 408 550,00

26 057 112,00
1 367 193,32

61,54
97,06

443 167,00
210 840,00
42 000,00

221 586,00
187 281,35
35 402,97

50,00
88,83
84,29

80123
80130

80140
80142
851
85111

85156
852
85201
85202
85203
85204
85218
85226
85295
853
85322
85333
85334
854
85403

85406
85407
921
92105

Licea profilowane
Szkoły zawodowe
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Ośrodki szkolenia, dokształcania i
doskonalenia kadr
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Pozostała działalność
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Fundusz Pracy
Powiatowe urzędy pracy
Pomoc dla repatriantów
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie
specjalistyczne
Placówki wychowania
pozaszkolnego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
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5 640,00
62 700,00

0,00
77 578,04

0,00
123,73

50 700,00

9 786,11

19,30

49 800,00
1 648 444,00
30 000,00

64 514,23
747 471,00
30 000,00

129,55
45,34
100,00

1 618 444,00
7 082 277,00

717 471,00
3 627 762,89

44,33
51,22

88 080,00
6 108 352,00
610 075,00
260 000,00
2 000,00
0,00
13 770,00

53 185,33
3 100 889,90
330 852,72
125 620,88
3 187,70
256,36
13 770,00

60,38
50,76
54,23
48,32
159,39
0,00
100,00

598 937,00
518 000,00
73 744,00
7 193,00
31 370,00

310 493,65
258 000,00
47 099,05
5 394,60
51 249,55

51,84
49,81
63,87
75,00
163,37

31 370,00

27 214,64

86,75

0,00

844,71

0,00

0,00

23 190,20

0,00

0,00
0,00

2,55
2,55

0,00
0,00

XVI. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU POWIATU
- OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział Rozdział

Plan
na 2008 rok
po zmianach

Opis
WYDATKI OGÓŁEM

010
01005
020
02002
600
60014
630
63095
700
70005
70095
710
71012
71013
71014
71015
750
75011
75019
75020
75045
75075
75095
754
75405
75411
75414
757

75702

75704

Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką leśną
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Turystyka
Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Pozostała działalność
Działalność usługowa
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Nadzór budowlany
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Rady powiatów
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy powiatowe Policji
Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej
Obrona cywilna
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub JST
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Wykonanie
za I półrocze
2008 roku

%
wykonania

96 340 411,00

44 458 310,58

46,15

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00
23 000,00
23 000,00
8 178 679,00
8 178 679,00
15 000,00
15 000,00
2 430 499,00

0,00
10 997,02
10 997,02
2 450 554,21
2 450 554,21
0,00
0,00
568 468,51

0,00
47,81
47,81
29,96
29,96
0,00
0,00
23,39

118 499,00
2 312 000,00
492 306,00

27 746,87
540 721,64
170 075,29

23,42
23,39
34,55

28 980,00

2 474,16

8,54

66 740,00

1 998,85

2,99

3 886,00
392 700,00
15 486 974,00
737 894,00
500 000,00
12 929 549,00
42 000,00

0,00
165 602,28
6 307 015,92
347 978,92
236 262,17
5 108 288,85
30 098,67

0,00
42,17
40,72
47,16
47,25
39,51
71,66

181 500,00
1 096 031,00

5 479,11
578 908,20

3,02
52,82

6 424 747,00
33 000,00

2 974 282,89
0,00

46,29
0,00

6 261 077,00
130 670,00
253 164,00

2 908 801,08
65 481,81
74 485,40

46,46
50,11
29,42

151 164,00

74 485,40

49,27

102 000,00

0,00

0,00

758
75818
801
80102
80111
80120
80123
80130
80134

80140
80142
80146
80195
851
85111

85156
85195
852
85201
85202
85203
85204
85218

85220
85226
85295
853
85311
85321
85333
85334

RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja specjalne
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane
Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe specjalne
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Ośrodki szkolenia, dokształcania i
doskonalenia kadr
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostała działalność
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Pozostała działalność
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Ośrodki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania ochronne i
ośrodki interwencji kryzysowej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Pozostała działalność
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
Powiatowe urzędy pracy
Pomoc dla repatriantów
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505 543,00
505 543,00
39 451 429,00
2 264 150,00
1 492 530,00
9 345 989,00
3 446 410,00
16 252 690,00
1 372 650,00

0,00
0,00
20 507 194,44
1 303 247,13
853 809,60
4 819 391,59
1 823 852,90
8 411 861,50
765 845,34

0,00
0,00
51,98
57,56
57,21
51,57
52,92
51,76
55,79

4 220 319,00

2 060 379,28

48,82

469 200,00

181 841,85

38,76

229 491,00
358 000,00
3 474 784,00
1 787 000,00

93 770,57
193 194,68
2 500 616,47
1 787 000,00

40,86
53,96
71,96
100,00

1 618 444,00
69 340,00
12 782 007,00
2 223 941,00
6 203 033,00
610 000,00
2 856 373,00
589 500,00

713 616,47
0,00
5 743 662,08
830 158,43
2 976 864,60
294 452,76
1 215 155,46
291 487,95

44,09
0,00
44,94
37,33
47,99
48,27
42,54
49,45

24 000,00
250 790,00
24 370,00

5 212,40
123 668,57
6 661,91

21,72
49,31
27,34

2 573 101,00

1 061 571,95

41,26

320 842,00

52 720,20

16,43

52 874,00
2 192 192,00
7 193,00

35 248,80
970 006,55
3 596,40

66,67
44,25
50,00

854
85403
85404

85406
85407
85446
85495
921
92105
92116
92118
92120
926
92605

Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie
specjalistyczne
Placówki wychowania
pozaszkolnego
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Biblioteki
Muzea
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
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3 885 463,00

1 959 774,26

50,44

1 271 490,00

690 301,21

54,29

88 720,00

57 318,13

64,61

1 539 200,00

746 552,49

48,50

958 300,00

454 087,69

47,38

13 753,00
14 000,00

3 733,74
7 781,00

27,15
55,58

255 400,00
88 000,00
142 900,00
4 500,00

108 994,18
20 546,18
63 948,00
4 500,00

42,68
23,35
44,75
100,00

20 000,00
58 315,00

20 000,00
20 617,96

100,00
35,36

58 315,00

20 617,96

35,36

0

1

2

0

1

0

1

2

3

0

1

0

1

