
Uchwała Nr   102  /2007 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 
z dnia  29  sierpnia  2007 roku 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Kłobuckiego za  I półrocze 2007 roku 
 

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I 
półrocze 2007 roku” wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 

Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w 
Kłobucku celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 
celem zaopiniowania. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Roman Minkina/ 
/- Marek Sroka/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr  102  /2007 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 
z dnia  29  sierpnia 2007 roku 

 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
 

BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
 

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kłobuck, sierpień 2007 rok 
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1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓŁROCZU 

2007 ROKU 
 

 Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok został przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu w Kłobucku Nr 49/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku. Po stronie dochodów 
wynosił 44.490.231 zł, a po stronie wydatków 44.008.230 zł (nadwyżka 482.001 zł). 
Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie 2.762.866 zł (spłata zaciągniętych 
kredytów i pożyczek) oraz przychodów w kwocie 2.280.865 zł (kredyt – 1.580.865 zł, 
wolne środki – 700.000 zł).  

 

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i 
uchwałami Zarządu. 

 

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawiał się następująco: 

• dochody                                                                                          44.090.260 zł 

• wydatki                                                                                           44.200.585 zł 

• przychody                                                                                         2.873.191 zł 

• rozchody                                                                                           2.762.866 zł 
 
 
 
 
2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU 
 

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2007 roku został wykonany po stronie 
dochodów w wysokości 20.364.545 zł, tzn. w 46,2 % planu, a po stronie wydatków w 
wysokości 16.327.624 zł, czyli w 36,9 % planu po zmianach (załącznik Nr 1). 

 

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2006 roku wyniosły 1.311.098 zł 
(załącznik Nr 7).  

Dokonano również spłat kredytów i pożyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku 
krajowym w wysokości 661.852 zł oraz pożyczki zaciągniętej w BGK na 
prefinansowanie budowy mostu w Wąsoszu – 1.082.534 zł. 

Ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 
2007 roku ulokowano na lokatach bankowych łącznie 2.745.000 zł (załącznik Nr 8). 
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3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2007 ROKU  
 

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 
44.490.231 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty 
44.090.260 zł.  

Zmniejszenie planu dochodów związane było przede wszystkim ze zmniejszeniem 
dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz części 
oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników z 
Ministerstwa Finansów, zmniejszeniem dochodów z tytułu planowanej dotacji z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
termomodernizację budynku PSP oraz zmniejszeniem dochodów planowanych do 
pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi 
powiatowej Lipie – Zbory. 
 

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 20.364.545 zł, czyli 46,2 % planu. 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco (załącznik Nr 2): 

 

• dotacje – 5.102.267 zł, co stanowi 25,0 % zrealizowanych dochodów 

• subwencje – 8.935.482 zł, co stanowi 43,9 % zrealizowanych 
dochodów 

• pozostałe dochody – 6.326.796 zł, co stanowi 31,1 % zrealizowanych 
dochodów. 

 

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I 
półrocze 2007 roku przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                         0 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja zostanie 
przekazana i wykorzystana w następnych miesiącach. 
 
Dział 020 – Leśnictwo                   74.016 zł 
 
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 
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Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 74.016 zł, czyli 50,0 % planu 
pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na 
wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw 
rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 
 
Dział 600 – Transport i łączność              1.736.854 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie 
dróg wojewódzkich na terenie Powiatu pozyskano ze Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego kwotę 650.000 zł, co stanowi 34,2 % planu 

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.086.854 zł dochodów (14,7 % planu), w tym: 

• ze sprzedaży składników majątkowych pozyskano kwotę 2.985 zł, z 
tego: 

♦ 2.645 zł stanowi nieplanowany dochód ze sprzedaży drewna 

♦ 340 zł stanowi nieplanowany dochód ze sprzedaży złomu 

• z odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.335 zł  

• z planowanej kwoty środków z budżetu Unii Europejskiej 1.542.196 zł 
pozyskano 1.082.534 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki 
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie 
budowy mostu w Wąsoszu.  

W okresie sprawozdawczym nie pozyskano dochodów z tytułu: 

• dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie 
przebudowy dróg powiatowych w wys. 343.750 zł – środki na drogę 
Ostrowy – Kocin Stary w wys. 123.750 zł zostaną przekazane w 
następnych miesiącach w formie refundacji poniesionych kosztów, 
natomiast planowany remont drogi w Zbrojewsku (kwota 
dofinansowania z FOGR – 220.000 zł) uwzględniony został jedynie w 
planie rezerwowym Funduszu. 

• wpływów z innych gmin na dofinansowanie przebudowy dróg i 
chodników (388.784 zł oraz 465.000 zł) – dochody będą realizowane 
zgodnie z zawartymi porozumieniami 

• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 
4.644.208 zł będą zrealizowane w przypadku ewentualnego 
zakwalifikowania się projektów do objęcia wsparciem. 
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                336.474 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 336.474 zł, co stanowi 47,9 % planu, w tym: 

• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości – 72.923 zł (97,6 % planu) z tego: 

♦ opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały 
zarząd wnoszona przez PZD, PUP i Dom Dziecka – 12.719 
zł 

♦ odpis z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej – 60.204 zł 

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.404 zł (66,1 
% planu), z tego: 

♦ najem i dzierżawa składników majątkowych Powiatu 
(Kłobuck ul. Wieluńska 11, Długosza 114, 11 Listopada 5, 
Panki ul. 3 Maja) – 12.341 zł 

♦ odpis z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej – 1.063 zł 

• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 
212.176 zł, w tym: 

♦ ze sprzedaży strzelnicy w Krzepicach pozyskano 200.000 zł 
wobec planowanych 163.940 zł 

♦ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy nieruchomości 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ręblielicach Królewskich 
pozyskano 11.100 zł (dochód nieplanowany w 2007 roku) 

♦ odpis z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej – 1.076 zł 

Nie zrealizowano natomiast planowanych dochodów ze sprzedaży 
nieruchomości przy ul. Staszica w Kłobucku; nieruchomość została 
ponownie przeznaczona do sprzedaży. 

• odsetki od nieterminowych wpłat opłat stanowiące odpis z tytułu 
realizacji zadań rządowych – 612 zł 

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej – 37.359 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                             175.150 zł 

 5



rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Przekazano z budżetu państwa dotację na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej w wys. 15.581 zł, czyli 45,5 % planu. 

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano z budżetu Wojewody dotacji na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zostanie ona przekazana zgodnie 
z zaistniałymi potrzebami w następnych miesiącach. 

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Wykonano 6.074 zł, czyli 100 % planu jako dotację z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej. 

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 153.495 zł dochodów – 52,8 % planu, w tym: 

• z planu dochodów w wys. 150 zł wykonano 8 zł w związku z 
przysługującym Powiatowi odpisem z tytułu realizacji przez PINB zadań 
z zakresu administracji rządowej 

• 307 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym 

• z budżetu państwa otrzymano na działalność Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 153.180 zł – 52,7 % planu 
jako dotację na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna                        1.139.141 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa na finansowanie zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę 108.542 zł, czyli 53,8 % planu. 

 
rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.003.599 zł dochodów (33,7 % planu), w tym: 

• 957.246 zł – 32,1 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, 
niskie wykonanie tych dochodów pozwala przypuszczać, że nie zostaną 
one wykonane w całości 

• 2.502 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu czynszu 
dzierżawnego (tablice reklamowe, garaż, pomieszczenia biurowe) 

• 26.032 zł stanowią nieplanowane wpływy z usług (za usługi portierskie 
świadczone na rzecz US, za utrzymanie czystości itp.) 
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• 16.771 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (zwroty 
za rozmowy telefoniczne pracowników, różnice wynikające z 
zaokrągleń VAT, itp.) 

• 1.048 zł stanowią wpłaty z gmin Powiatu Kłobuckiego jako 
dofinansowanie prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. 

 

Natomiast w związku ze zmianą sposobu finansowania realizacji programu SEKAP 
nie planuje się osiągnięcia dochodów z tego tytułu.  

 

rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Na finansowanie prac związanych z poborem otrzymano z budżetu państwa dotację 
w wys. 27.000 zł jako dotację na finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   1.963.600 zł 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.899.438 zł dochodów (60,8 % planu), w tym: 

• z planu dochodów w wys. 1.000 zł wykonano 252 zł w związku z 
przysługującym Powiatowi odpisem z tytułu realizacji przez Komendę 
Powiatową PSP zadań z zakresu administracji rządowej 

• z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 186 zł 

• 1.899.000 zł (60,8 % planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na 
finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z 
zabezpieczeniem funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP. 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

W okresie sprawozdawczym wykonano dochód w kwocie 64.162 zł (52,9 % planu) z 
tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu 
administracji rządowej. 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem                                                                                             3.724.401  zł 
                                                                                                                                        
 
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego 
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Ogółem wykonano w tym rozdziale 70.292 zł, w tym: 

• 69.352 zł – 138,7 % planu stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa 
drogowego  

• 940 zł stanowi nieplanowany dochód z tytułu wydawania kart 
wędkarskich. 

 

rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 3.654.109 zł, w tym: 

• 3.586.022 zł – 48,7 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych 

• 68.087 zł – 68,1 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia                       8.979.389 zł
   
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
 
Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 7.088.304 zł 
jako część oświatową subwencji ogólnej. 
 
rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
 
Przyznane z Ministerstwa Finansów środki w wys. 450.000 zł na przebudowę drogi 
powiatowej Lipie – Zbory zostaną zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z 
Ministerstwa Finansów przekazane w miesiącu lipcu br. 
 
rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 
 
W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą 
subwencji ogólnej w kwocie 1.557.882 zł. 
 
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 
 
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 43.907 zł, 
co stanowi 87,8 % planu. 
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rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 
 
Wykonano w okresie sprawozdawczym z tego tytułu kwotę 289.296 zł. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                      2.690 zł 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.549 zł nieplanowanych dochodów, w tym: 

• 321 zł pozyskano z tytułu różnych opłat (za wydanie duplikatów 
świadectw) 

• 975 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
(sprzedaż złomu po remoncie budynku dawnego internatu przy Zespole 
Szkół Nr 3) 

• 147 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych  

• 106 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (prowizja od 
odprowadzonego w terminie podatku). 

 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.141 zł, w tym: 

• 495 zł stanowią dochody z różnych opłat (za wydanie duplikatów 
świadectw) 

• 573 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych 

• 73 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (prowizja od 
odprowadzonego w terminie podatku, zwrot składek w związku z 
przekroczeniem podstawy opodatkowania). 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zaplanowanych w kwocie 6.197 zł 
dochodów z tytułu udziału w zysku gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe        127.039 zł 
 

rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 127.039 zł, w tym: 

• 89 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 
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• 126.950 zł, czyli 100 % planu (100.960 zł oraz 25.990 zł) przyznano ze 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji wdrażającej 
program stypendialny w ramach projektu Wyrównywania szans 
edukacyjnych dla studentów Powiatu Kłobuckiego. 

 
Dział 851 – Ochrona zdrowia                  275.034 zł 
 
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

W związku z podpisaniem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka planuje się kwotę 
25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Kalei.  

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

W okresie sprawozdawczym otrzymano 275.034 zł dotacji z budżetu państwa na 
finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz 
wychowanków Domu Dziecka. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                   617.984 zł 
 
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 573.614 zł - 50,2 % planu dochodów, w tym: 

• 140 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 1.500 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
własnych tzn. finansowanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika 
socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka w Kłobucku 

• 571.974 zł – 50,1 % planu stanowiły dotacje z powiatów na 
finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka 
w Kłobucku. 

 
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z właściwych powiatów na finansowanie 
kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego 
kwotę 38.070 zł, co stanowi 64,2 % planu. 
 
 
rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 6.300 zł, w tym: 
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• z odsetek od środków na rachunku bankowym – 85 zł 

• z różnych dochodów – 3.215 zł (m.in. dochody z tytułu odpłatności 
rodzica za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Kłobucku ściągnięte przez 
komornika, zwrot nadpłaconych świadczeń z rodziny zastępczej) 

• 3.000 zł otrzymano z budżetu państwa na finansowanie dodatków do 
wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej                 84.300 zł 
 
rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 84.300 zł dochodów, w tym: 

• 202 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 4.898 zł stanowi zwrot wynagrodzenia koordynatora projektu 
współfinansowanego z Unii Europejskiej  

• 79.200 zł (50,0 % planu) stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy 
na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            1.128.473 zł 
 
rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 
 

Z odsetek od środków na rachunku bankowym wykonano w I półroczu 2007 roku 
kwotę 56 zł. 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.128.417 zł, w tym: 

• 3.576 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 1.124.841 zł (765.450 zł oraz 359.391 zł) przyznano ze Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji wdrażającej program 
stypendialny w ramach projektu Wyrównywania szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego. 

 

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po 
zmianach oraz ich wykonania przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3.  
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4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2007 ROKU 

 

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 44.008.230 zł został w 
okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 44.200.585 zł. Zwiększenie planu 
wydatków związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem dotacji i jednocześnie 
wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie oraz zwiększeniem dotacji i 
wydatków na działalność Komendy Powiatowej PSP. 

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16.327.624 zł, co stanowi 36,9 % 
planu, w tym: 

 

• wydatki bieżące stanowiły 16.194.144 zł, czyli 99,2 % poniesionych 
wydatków 

• wydatki majątkowe stanowiły kwotę 133.480 zł, czyli 0,8 % 
poniesionych wydatków. 

 

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco (załącznik Nr 4): 

 

• zadania oświatowe i wychowawcze (w tym na realizację programów 
przy współudziale środków unijnych) – 7.421.267 zł, co stanowi 45,6 % 
poniesionych wydatków 

• administracja publiczna – 2.880.794 zł, co stanowi 17,6 % poniesionych 
wydatków 

• wydatki związane z drogami – 1.749.109 zł, co stanowi 10,7 % 
poniesionych wydatków 

• bezpieczeństwo publiczne – 1.541.506 zł, co stanowi 9,4 % 
poniesionych wydatków 

• pomoc społeczna – 1.281.073 zł, co stanowi 7,8 % poniesionych 
wydatków 

• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (utrzymanie PUP) – 
587.281 zł, co stanowi 3,6 % poniesionych wydatków 

• składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci z 
Domu Dziecka – 272.197 zł, co stanowi 1,7 % poniesionych wydatków 

• obsługa długu – 227.152 zł, co stanowi 1,4 % poniesionych wydatków 

• zadania geodezyjne i działalność usługowa – 196.520 zł, co stanowi 1,2 
% poniesionych wydatków 

• leśnictwo – 105.512 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków 
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• kultura, kultura fizyczna i sport – 55.213 zł, co stanowi 0,3 % 
poniesionych wydatków 

• dotacja dla ZOZ – 10.000 zł, co stanowi 0,1 % poniesionych wydatków. 

 
 

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
przedstawia się następująco (załącznik Nr 4, Nr 5, Nr 6): 
 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                         0 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
 
Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 60.000 zł nie otrzymano i nie 
wydatkowano środków w I półroczu br. Środki będą wykorzystane w następnych 
miesiącach, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 
 
Dział 020 – Leśnictwo                   105.512 zł 
 
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 
 
Z zaplanowanej kwoty 148.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 74.016 
zł, czyli 50,0 % planu przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za 
wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacona 
kwota pokryła w 100 % zapotrzebowanie. 
 
rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 
 
Z zaplanowanej kwoty 71.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.496 zł, 
tj. 44,0 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. Wydatki realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami 
Kłobuck, Herby, Olesno. 
 
Dział 600 – Transport i łączność            1.749.109 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
 

W okresie sprawozdawczym z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wynoszącej 
1.897.982 zł wykorzystano kwotę 514.251 zł, czyli 27,1 % planu. Wykorzystana 
kwota w pełni zabezpieczyła zapotrzebowanie, a pozostałe środki zostaną 
wykorzystane w następnych miesiącach.  
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Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym 
utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego 
Zarządu Dróg – 83.923 zł 

• zakup paliwa – 32.646 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 1.243 zł 

• materiały drogowe – 13.930 zł 

• znaki, tablice, kratki, słupki – 14.956 zł 

• usługi w zakresie remontu dróg wojewódzkich i mostów w ciągach tych dróg – 
219.234 zł 

• usługi w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 93.054 
zł 

• czyszczenie dróg – 50.334 zł 

• pozostałe – 4.931 zł, w tym m.in. części do maszyn, rury, farby. 

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Plan wydatków wynoszący 10.487.465 zł został w okresie sprawozdawczym 
wykonany w wys. 1.234.858 zł, czyli w 11,8 % planu. 

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.179.562 zł (31,8 % planu) sfinansowano: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego 
Zarządu Dróg – 416.211 zł (52,1 % rocznego planu) 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.902 zł 

• świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie, posiłki 
regeneracyjne – 11.987 zł 

• wpłaty na PFRON – 8.926 zł 

• podatek od nieruchomości – 8.763 zł 

• podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i 
budżetu państwa (podatek od środków transportu, wieczyste użytkowanie 
gruntów Skarbu Państwa, opłata z tytułu trwałego zarządu) – 12.816 zł 

• szkolenia – 4.130 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 5.717 zł 

• serwis informatyczny – 5.896 zł 

• koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, energii cieplnej – 20.803 zł  

• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9.028 zł 
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• pomiary, opracowanie dokumentacji, projektów – 23.200 zł 

• ubezpieczenie dróg – 24.212 zł 

• zakup paliwa – 9.867 zł 

• materiały drogowe – 58.744 zł,  

• części do maszyn i urządzeń – 11.465 zł 

• farby, cement, cegły – 9.266 zł 

• usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych – 
104.336 zł 

• ścinka zawyżonych poboczy – 12.151 zł 

• wycinka drzew – 7.479 zł 

• w ramach usług remontowych za kwotę 284.279 zł sfinansowano: 

♦ wykonanie zatoki przystankowej w m. Bór Zapiski – 6.599 zł 

♦ wykonanie wpustów ściekowych w m. Starokrzepice – 4.079 zł 

♦ wykonanie rowu na odcinku Kamyk – Borowianka – 3.409 zł 

♦ remont nawierzchni drogi Panki – Koski – 52.118 zł 

♦ wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Panki – Koski – 82.800 zł 

♦ wykonanie zjazdu w m. Praszczyki – 427 zł 

♦ remont mostu w m. Praszczyki – 73.787 zł 

♦ remont dróg powiatowych patcherem – 58.560 zł 

♦ remont dróg powiatowych masą bitumiczną – 2.500 zł 

• wydatki bieżące związane z wykupem nieruchomości pod drogę powiatową 
Zawady – Władysławów – 18.479 zł 

• dotację dla Powiatu Częstochowskiego na remont nawierzchni drogi Przysieka 
– Gorzelnia – 44.157 zł 

• inne (m.in. materiały biurowe, druki, materiały papiernicze, wyposażenie, 
środki czystości, badania lekarskie, delegacje, wymiana części i urzadzeń) – 
49.748 zł 

Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków bieżących związane jest m.in. z 
otrzymaniem decyzji o przyznaniu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowy – Kocin Stary w maju br. – środki zostaną 
wykorzystane w następnych miesiącach. Ponadto zaplanowany remont drogi 
dojazdowej Krzepice – Zbrojewsko (planowany koszt 600.000 zł) został jedynie 
uwzględniony w planie rezerwowym FOGR – w przypadku zaakceptowania tej drogi 
do objęcia wsparciem wydatki będą realizowane w następnym półroczu. 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano za kwotę 55.296 zł: 
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• budowę chodnika w m. Popów – 44.316 zł 

• zakup oprogramowania YUMA na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg – 
10.980 zł. 

 
Niska realizacja wydatków majątkowych – 0,8 % planu - związana jest przede 
wszystkim z koniecznością pozyskania środków z funduszy europejskich. Uzyskanie 
tych środków jest w przypadku realizacji niektórych inwestycji warunkiem koniecznym 
rozpoczęcia prac. 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                   40.770 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 37.359 zł 
wykonano w okresie sprawozdawczym 33.853 zł, czyli 90,6 % planu. Środki 
wykorzystano na: 

• zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 2.124 zł 

• zaliczka dla biegłego w postępowaniu egzekucyjnym zaległych należności 
wobec Skarbu Państwa – 1.500 zł 

• wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę – 28.444 zł oraz 
należne odsetki – 129 zł 

• wycena nieruchomości – 976 zł 

• opłata abonamentowa licznika energii elektrycznej, mapy do celów prawnych, 
wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków – 680 zł. 

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu 
wynoszącego 32.070 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 6.917 zł, czyli 
21,6 % planu. Środki wykorzystano na: 

• podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 5.292 zł 

• opłaty sądowe – 168 zł 

• opłacenie kosztów dokumentacji geodezyjnej i wieczysto – księgowej dla 
nieruchomości z powiatowego zasobu, ogłoszenia w prasie dotyczące 
gospodarowania nieruchomościami powiatu, fundusz remontowy dla 
nieruchomości Skarbu Państwa – 1.457 zł. 

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 40.770 
zł, co stanowi 58,7 % planu. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                              155.750 zł 

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
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Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 
34.277 zł wykorzystano 14.790 zł tzn. 43,1 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń 
i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania. 

 

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 
77.703 zł nie otrzymano i nie wykorzystywano środków w I półroczu br. Środki 
zostaną wykorzystane w następnych miesiącach.  

 

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.074 zł 
wykorzystano 435 zł na sfinansowanie wypisów i wyrysów.  

 

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 290.810 
zł został wykorzystany w kwocie 140.525 zł. Środki wykorzystano na: 

• zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 123.388 zł 
(48,3 % planu) 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.638 zł 

• opłaty za czynsz – 3.319 zł 

• pozostałe – 7.180 zł, w tym m.in. paliwo, materiały biurowe, konserwacja 
kserokopiarki, przegląd samochodu. 

 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                        5.926.807 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 201.840 zł wykorzystano 93.634 zł, tzn. 
46,4 % na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej. 
 
rozdz. 75019 – Rada Powiatu 

Z planu wydatków wynoszącego 265.000 zł wykorzystano 102.901 zł, czyli 38,8 % 
planu, w tym: 

• diety dla radnych Powiatu – 96.151 zł 
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• nagrody, puchary (m.in. na Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa 
Kadetów Powiatu Kłobuckiego w Taekwoon – do, Mistrzostwa Powiatu 
Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej) – 1.493 zł 

• artykuły spożywcze – 1.173 zł 

• wynajem sali na sesje Rady Powiatu – 708 zł 

• druk papieru firmowego – 2.891 zł 

• pozostałe – 485 zł, w tym m.in. szkolenie Przewodniczącego Rady, 
legitymacje radnych. 

 

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

 

Plan wydatków bieżących wynoszący 5.717.599 zł został zrealizowany w kwocie 
2.595.127 zł, czyli w 45,4 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.824.398 zł (45,9 
% planu) 

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 10.309 zł 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.859 zł 

• zakup druków komunikacyjnych – 264.949 zł 

• zakup tablic rejestracyjnych – 148.797 zł  

• opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 34.574 zł 

• opłaty za dostęp do sieci Internet – 5.223 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 24.911 zł 

• podatek od nieruchomości – 8.724 zł 

• szkolenia – 4.023 zł 

• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.038 zł 

• różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodów, składki 
z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich) – 12.995 zł 

• zakup wyposażenia (m.in. komputery, aparat fotograficzny, termobindownica, 
laptopy) – 29.687 zł 

• zakup materiałów biurowych – 8.477 zł, zakup papieru do drukarek i ksero – 
1.951 zł 

• usługi pocztowe - 36.132 zł 

• usługi informatyczne – 14.974 zł 
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• pozostałe - 61.106 zł (m.in. delegacje pracowników, pieczątki, druk papieru 
firmowego, badania pracowników, paliwo, wywóz nieczystości, ogłoszenia, 
wydawnictwa, biuletyny, części do samochodów) 

Otrzymane z gmin w ramach tego rozdziału środki w wys. 1.048 zł przeznaczono na 
dofinansowanie obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Starostwie. 

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 53.184 zł zostały poniesione w związku z 
zakupem samochodu służbowego na potrzeby Starostwa. W II półroczu zostaną 
wykorzystane pozostałe środki na zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji 
oraz na realizację projektu SEKAP. 

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 2.648.311 zł. 

  

rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 20.765 zł, czyli 76,9 % planu. Środki przeznaczono na: 

• zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 10.250 zł, osób 
obsługujących Komisję – 7.110 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 1.246 zł 

• pozostałe – 2.159 zł, w tym m.in. usługi telefoniczne, energia elektryczna, 
artykuły spożywcze, biurowe, prasa, wyrobienie pieczątki. 

 

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2007 roku wyniosły 15.183 zł, co 
stanowi 30,4 % planu, w tym: 

• nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów o charakterze 
powiatowym (w tym m.in. na Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, 
Konkurs Ruchu Drogowego, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 
Powiatowy Konkurs Recytatorski, Powiatowy Konkurs Matematyczny, 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej) – 4.685 zł 

• organizacja Dnia Kobiet – 1.000 zł 

• przewóz chóru parafialnego na Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr – 1.228 
zł 

• usługi gastronomiczne na Ogólnopolskim Zlocie Lotników – 1.000 zł 

• druk folderu promującego Powiat Kłobucki – 1.952 zł 

• baner reklamowy Powiatu Kłobuckiego – 671 zł 

• artykuły spożywcze kupowane w związku z organizacją imprez powiatowych 
– 1.381 zł 
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• pozostałe – 3.266 zł (m.in. kwiaty, kartki okolicznościowe, ogłoszenia, druk 
plakatów). 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   1.541.506 zł 
  

rozdz. 75404 – Komenda Wojewódzka Policji 

W I półroczu 2007 roku przeznaczono kwotę 15.000 zł ze środków rezerwy ogólnej 
dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy 
parkingu dla samochodów służbowych z wydzieleniem chodników dla pieszych przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku. 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 
3.120.900 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 1.464.870 zł. Na 
zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy wydatkowano łącznie 1.250.537 zł, co 
stanowi 85,4 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 
214.333 zł składają się: 

• wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego – 39.074 zł 

• dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 39.292 zł  

• materiały pędne i smary – 19.785 zł 

• opłaty za energię elektryczną – 10.770 zł 

• szkolenia – 15.045 zł 

• przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, prasa – 8.448 zł 

• materiały do remontu nieruchomości – 5.421 zł 

• opłaty telekomunikacyjne – 5.829 zł 

• podatek od nieruchomości – 7.160 zł 

• pozostałe – 63.509 zł, w tym m.in. zakupy materiałów łączności, uzbrojenia, 
kwaterunkowych, remont sprzętu, pomieszczeń, ubezpieczenia. 

Natomiast z planu wydatków w wys. 381.928 zł przeznaczonego na 
termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP nie wydatkowano środków w 
I półroczu br. Inwestycja planowana jest do realizacji w następnych miesiącach br.  

 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 121.330 zł 
wydatkowano 61.636 zł, tzn. 50,1 % planu. Na zabezpieczenie wynagrodzeń i 
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pochodnych wydatkowano 13.696 zł, natomiast kwotę 47.940 zł przekazano gminom 
jako dotacje na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników 
wykonujących w gminach przedmiotowe zadania oraz konserwację i utrzymanie 
systemów alarmowania ludności.  

 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego               227.152  zł 
 
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
 

Z planu wydatków wynoszącego 451.000 zł wydatkowano w okresie 
sprawozdawczym 227.152 zł, czyli 50,4 % planu. Środki wykorzystano na: 

• spłatę odsetek od kredytów – 226.754 zł  

• zapłatę prowizji z tytułu zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie budowy 
mostu – 398 zł.  

 

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  
jednostkę samorządu terytorialnego 

 

W związku z udzieleniem poręczenia spłaty kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 
(uchwała Rady Powiatu w Kłobucku Nr 367/XL/06 z dnia 28 sierpnia 2006 roku) 
zapewniono w budżecie Powiatu kwotę 1.650.000 zł jako zabezpieczenie tego 
poręczenia.  
 
Dział 758 – Różne rozliczenia                             0 zł
   
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

W budżecie Powiatu zaplanowane były 2 rezerwy tj. rezerwa celowa na uzupełnienie 
wydatków w oświacie, edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy społecznej w 
wys. 436.827 zł oraz rezerwa ogólna w wys. 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym 
uruchamiano rezerwy z przeznaczeniem na: 

• rezerwa celowa: na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 
oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów oraz nauczycieli czynnych zawodowo w Zespole Szkół w 
Krzepicach 

• rezerwa ogólna: na dofinansowanie budowy parkingu przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Kłobucku, na dotację dla Warsztatów Szkolnych na 
badania sprzętu ochrony roślin, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia w 
jednostkach Powiatu oraz audytu projektu stypendialnego dla studentów. 
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Na dzień 30 czerwca pozostało rezerwy celowej 261.535 zł oraz rezerwy ogólnej 
160.547 zł – ogółem 422.082 zł.  

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie               5.850.910 zł 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

Plan wydatków w tych rozdziałach wynoszący 10.760.530 zł został w okresie 
sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 5.773.217 zł, czyli w 53,7% planu. Środki 
wykorzystano na zabezpieczenie kosztów bieżącego funkcjonowania 5 zespołów 
szkół, w tym: 

♦ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników obsługi i 
administracji – 4.978.102 zł, co stanowi 53,9 % rocznego planu 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 383.426 zł 

♦ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i ZS 
w Krzepicach – 50.810 zł 

♦ zakup opału – 71.226 zł 

♦ opłaty za energię , wodę, ścieki – 61.773 zł 

♦ wpłaty na PFRON – 13.524 zł 

♦ wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 17.032 zł 

♦ opłaty za kursy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku – 13.942 zł 

♦ opłaty za Internet – 8.717 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 12.431 zł 

♦ delegacje pracowników – 15.770 zł 

♦ materiały biurowe, wydawnictwa, biuletyny, druki – 17.189 zł 

♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.739 
zł 

♦ zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek – 15.475 zł, w tym 
m.in. licencje, programy CNC, pakiety edukacyjne, maty zakupione do 
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku – 11.275 zł 

♦ zakup wyposażenia – 6.607 zł 

♦ usługi remontowe – 18.671 zł, w tym m.in. wymiana drzwi wejściowych 
do szkoły w Waleńczowie – 3.400 zł, usługi konserwacyjne kotłowni, 
remont sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku – 11.188 zł 

♦ inne (badania lekarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, środki 
czystości, ubezpieczenie sprzętu, pieczątki itp.) – 75.783 zł 
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Po dokonaniu naboru do klas pierwszych i ostatecznym zatwierdzeniu planu 
organizacji pracy szkół na rok szkolny 2007/2008 zostanie oszacowany ewentualny 
niedobór w planie wydatków. 

 

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co 
wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli łącznie 8.838 zł, co stanowi 17,4 % planu. Pozostałe środki 
zostaną wykorzystane w następnych miesiącach br. 

 

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z planu wydatków wynoszącego 90.248 zł 
kwotę 66.855 zł na: 

• sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 63.187 zł 

• ogłoszenia w prasie dotyczące konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w 
Kłobucku oraz o naborze do Akademii Ekonomicznej – zamiejscowego 
ośrodka dydaktycznego w Kłobucku – 2.668 zł 

• dotację dla stowarzyszenia „Nasze Zdrowie” na zorganizowanie konferencji 
szkoleniowej nt. ”Rak szyjki macicy”– 1.000 zł. 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Kłobucku kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań 
sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. 
 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe        152.212 zł 
 
rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów 

Z planu wydatków w wys. 150.150 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym 
całość środków na wypłatę stypendiów w ramach dofinansowania projektu 
Wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu 
Kłobuckiego.  

Stypendia dla studentów zostały sfinansowane w następujący sposób: 

• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 100.960 zł 

• ze środków budżetu państwa – 25.990 zł 

• wkład własny – 23.200 zł. 
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Natomiast kwotę 2.062 zł zabezpieczono ze środków własnych na pokrycie kosztów 
audytu projektu stypendialnego dla studentów. 

Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 152.212 zł. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                   282.197 zł 

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 

Z planu wydatków wynoszącego 500.000 zł wydatkowano 10.000 zł z 
przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na pokrycie kosztów wykonania 
dokumentacji w celu remontu budynków szpitali w Kłobucku i Krzepicach oraz 
dostosowania ich do wymogów przeciwpożarowych. 

 

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

W związku z podpisaniem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka planuje się kwotę 
25.000 zł z przeznaczeniem na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalei. 

 

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Łącznie w tym rozdziale z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 
wynoszącego 1.164.301 zł wykorzystano zgodnie z potrzebami 272.197 zł, co 
stanowi 23,4 % planu, w tym: 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

Z dotacji w wysokości 1.137.992 zł wykorzystano 261.878 zł na opłacenie składek 
zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z 
innego tytułu. 

• Dom Dziecka w Kłobucku 

Plan dotacji wynoszący 26.309 zł został wykorzystany w kwocie 10.319 zł na składki 
na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka. 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna                1.281.073 zł 

 

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 865.721 zł, co stanowi 50,2 % planu, 
w tym: 
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• na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka 
dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 57.825 zł – 39,9 % planu 

• na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 6 wychowanków oraz pomoc 
rzeczową dla 4 wychowanków Domu Dziecka wydatkowano 13.670 zł (27,3 % 
planu) 

• na utrzymanie Domu Dziecka wydatkowano 794.226 zł, tzn. 51,9 % planu, z 
czego z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci 
pozyskano kwotę 571.974 zł, 1.427 zł pozyskano z budżetu państwa oraz 
220.825 zł zabezpieczono z dochodów własnych, w tym: 

♦  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 602.339 zł 
(51,9 % planu) 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000 zł 

♦ zakup żywności – 58.727 zł 

♦ opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki – 20.011 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 3.477 zł 

♦ zakup leków – 3.907 zł 

♦ zakup opału – 7.563 zł, paliwa – 4.770 zł 

♦ zakup środków czystości – 5.166 zł, materiałów do bieżących napraw i 
remontów – 4.737 zł 

♦ kieszonkowe dla wychowanków – 3.664 zł 

♦ zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 11.331 zł 

♦ pozostałe – 35.534 zł, w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, badania 
pracowników, delegacje, opłata za trwały zarząd, opłaty za internat, 
przedszkole, ośrodki lecznicze, bilety miesięczne, różne usługi, 
wycieczki. 

 

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 

Plan wydatków wynoszący 626.000 zł został wykonany w kwocie 267.700 zł, tzn. w 
42,8 % planu, w tym: 

• kwotę 13.043 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę 
świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się 
dzieci z naszego powiatu 

• 254.657 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin 
zastępczych, z czego 38.070 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na 
miejsce zamieszkania dzieci. 
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Do 30 czerwca br. wydatkowano środki na świadczenia dla 42 spokrewnionych 
rodzin zastępczych, w których aktualnie przebywa 47 dzieci i 6 rodzin 
niespokrewnionych, które wychowują 8 dzieci, pomoc na kontynuację nauki dla 20 
wychowanków w/wym rodzin.  

 

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Z planu wydatków wynoszącego 256.668 zł wykorzystano 126.652 zł, czyli 49,3 % 
planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 116.545 zł (49,8 
% planu), z czego 3.000 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego 
na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł,  

• pozostałe – 5.107 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, 
energia elektryczna, materiały biurowe, zakup 2 biurek. 

 

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka na wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 11.000 zł oraz 4.000 zł 
dla stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych „O uśmiech dziecka”. 

 

rozdz. 85295 – Pozostała działalność 

W ramach planu wydatków sfinansowano tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Kłobucku w wys. 
6.000 zł. Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną 
wykorzystane w następnych miesiącach.  
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej           587.281 zł 
 

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 

Na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku wydatkowano w I półroczu br. 587.281 zł, co stanowi 49,7 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 510.512 zł, z 
czego 4.898 zł sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.310 zł 

• opłata za trwały zarząd – 8.640 zł 
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• opłaty telefoniczne – 4.400 zł 

• wydawnictwa – 2.035 zł 

• zakup oleju opałowego – 20.630 zł 

• opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki – 5.545 zł 

• przegląd techniczny kotłowni – 1.366 zł 

• pozostałe – 5.843 zł (m.in. paliwo, części do samochodu, podatek od 
nieruchomości, wywóz nieczystości, opłaty RTV). 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            1.418.145 zł 

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 

W ramach tego rozdziału sfinansowano z części oświatowej subwencji ogólnej koszty 
funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków 
wynoszący 99.393 zł został zrealizowany w kwocie 64.986 zł, czyli 65,4 % planu, w 
tym: 

• na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 58.657 zł (63,4 % planu)  

• na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.329 zł. 

 

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 357.203 zł na funkcjonowanie Powiatowej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:  

♦ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 321.001 zł 
(57,5 % planu) 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.310 zł 

♦ pozostałe - 13.892 zł (w tym m.in. energia elektryczna, delegacje 
pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe) 

 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji wdrażającej w wys. 1.121.112 zł 
wykorzystano w okresie sprawozdawczym 991.354 zł, czyli 88,4 % planu na wypłatę 
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego w ramach 
dofinansowania projektu Wyrównywania szans edukacyjnych, w tym na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 15.572 zł. 

Stypendia dla uczniów zostały sfinansowane w następujący sposób: 

• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 674.612 zł 
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• ze środków budżetu państwa – 316.742 zł 

Niewykorzystane w I półroczu środki zostaną częściowo tylko wykorzystane w 
miesiącach lipcu i sierpniu, a pozostałe zostaną zwrócone do Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. Brak możliwości wykorzystania tych środków związany jest 
przede wszystkim z absencją uczniów na zajęciach. 

 

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano 1.672 zł, 
czyli 41,8 % planu. 

 

rozdz. 85495 – Pozostała działalność 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.930 zł na sfinansowanie odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z 
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      23.000 zł 

 

rozdz. 92195 – Pozostała działalność 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 23.000 zł, czyli 35,4 % planu z 
przeznaczeniem na: 

• 4.000 zł przekazano dla gminy Miedźno na zorganizowanie Powiatowego 
Przeglądu Orkiestr Dętych  

• 3.000 zł przekazano dla gminy Popów na zorganizowanie obchodów 
Powiatowego Dnia Strażaka 

• 16.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym: 

♦ Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 10.000 zł 
(organizacja Dni Długoszowskich) 

♦ Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 4.000 
zł (Strażak – Ratownik i Patriota) 

♦ Liga Obrony Kraju – 2.000 zł (obchody rocznic i świąt 
państwowych). 
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Pozostałe dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży 
Wiejskiej oraz Stowarzyszenia „Prom” we Wręczycy Wielkiej zostaną 
przekazane w następnych miesiącach br. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport          32.213 zł 

 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 50.000 zł 
kwotę 32.213 zł, w tym: 

• udzielono dotacji w kwocie 30.000 zł dla następujących organizacji 
działających w Kłobucku: 

♦ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 11.000 zł (współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży Powiatu Kłobuckiego w 2007 r.) 

♦ Powiatowe Zrzeszenie LZS – 11.000 zł (Powiatowe Mistrzostwa LZS w 
piłce siatkowej) 

♦ Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej – 4.000 zł 
(Młodzieżowy Eurozlot) 

♦ Stowarzyszenie „Maraton” w Waleńczowie – 1.500 zł (organizacja I 
Turnieju Piłki Nożnej Juniorów) 

♦ Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 1.500 zł (XV Jubileuszowy 
Ogólnopolski Bieg Krzepkich) 

♦ Zarząd Rejonowy Związku Emerytów i Rencistów – 1.000 zł (zlot 
weteranów i sympatyków sekcji kolarskich Powiatu Kłobuckiego) 

• zakupiono puchary i nagrody na imprezy sportowe (m.in. na Turniej Piłki 
Siatkowej, Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej, 
Powiatowy Grand Prix w Tenisie Stołowym) – 1.397 zł 

• zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników imprez sportowych – 816 zł. 
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5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W  I PÓŁROCZU 2007  ROKU  
 
 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik Nr 7) w 
kwocie 1.311.098 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2006 roku.  

Natomiast zaplanowanego w kwocie 1.562.093 zł kredytu nie uruchamiano w I 
półroczu br. 

 

 

 

6. REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2007 ROKU  

 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 4.489.386 zł rozchodów (załącznik 
Nr 8), z tego: 

• na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 
661.852 zł, co stanowi 54,2 % planu.  

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat. We 
wrześniu 2007 roku zakończona zostanie spłata kredytu zaciągniętego w kwocie 
1.500.000 zł w walucie USD z przeznaczeniem na przebudowę dróg 
powiatowych, wobec powyższego w II półroczu planuje się niższe spłaty rat.  

• na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
prefinansowanie budowy mostu w Wąsoszu wydatkowano 1.082.534 zł. 
Pozostaje do spłaty w II półroczu kwota 459.662 zł. 

• ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 30 
czerwca 2007 roku ulokowano na lokatach bankowych łącznie 2.745.000 zł. 
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7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 
ROKU 

 

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2007 roku 
wyniosły 10.287.581 zł, w tym: 

• zobowiązania wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów długoterminowych – 9.827.919 zł 

• zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu pożyczki na 
prefinansowanie mostu w Wąsoszu – 459.662 zł. 

 

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla 
ZOZ Kłobuck wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 1.502.638 zł. 

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 79.480 zł, 
w tym z tytułu dostaw towarów i usług 27.455 zł oraz z tytułu przysługującemu 
Powiatowi odpisowi w związku z realizacją zadań rządowych – 52.025 zł. 
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8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW 
DOCHODÓW WŁASNYCH  

 
W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków 
dochodów własnych przedstawiało się następująco (załącznik Nr 9): 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Zespole Szkół Nr 1 w 
Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 4.437 zł. Dochody w wys. 
6.984 zł osiągnięto z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz z różnych opłat. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 843 zł na podatek od nieruchomości.  

     Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.578 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Zespole Szkół Nr 2 w 
Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 265 zł. Dochody w wys. 
1.511 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali oraz odsetek. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 1.199 zł na zakup materiałów i 
wyposażenia. 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 577 zł.  
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Zespole Szkół Nr 3 w 
Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 6.545 zł. Dochody w wys. 
18.260 zł osiągnięto z tytułu: 

♦ czynszu i opłat eksploatacyjnych – 18.188 zł 

♦ odsetek bankowych – 72 zł. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 15.461 zł na: 

♦ umowę o dzieło – 1.200 zł  

♦ zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw, 
wydawnictw, sprzętu szkolnego i inne – 12.198 zł  

♦ zasług usług pozostałych w tym m.in. : usług poligraficznych, wykonanie 
pieczątek – 1.808 zł 

♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 255 zł  

       Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.344 zł. 
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• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Zespole Szkół w 
Krzepicach 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 15.488 zł. Dochody w wys. 
72.863 zł osiągnięto z tytułu:  

♦ wpływów z różnych opłat – 197 zł  

♦ wynajmu i dzierżawy lokali – 4.900 zł  

♦ wpływu z usług – 67.751 zł  

♦ odsetek – 15 zł 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 73.202 zł na: 

♦ wynagrodzenia bezosobowe – 7.755 zł  

♦ zakup materiałów i wyposażenia – 45.772 zł  

♦ zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.197 zł  

♦ zakup energii - 15.605 zł  

♦ zakup usług remontowych – 366 zł  

♦ zakup usług pozostałych – 1.117 zł  

♦  zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 600 zł  

♦ inne (opłata na rzecz budżetu jst, podatek VAT, odsetki) - 790 zł 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15.149 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Domu Dziecka w 
Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 574 zł. Dochody w wys. 2.040 zł 
osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń – 2.004 zł 

♦ odsetek bankowych – 36 zł 

     Wydatków w I półroczu nie poniesiono. 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.614 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 136 zł. Dochody w wys. 
20.650 zł osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń –20.590zł 

♦ odsetek bankowych – 60 zł  
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      Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 16.506 zł na: 

♦ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.149 zł  

♦ zakup materiałów i wyposażenia – 4.509 zł  

♦ zakup energii – 4.530 zł  

♦ zakup usług remontowych – 1.962 zł  

♦ zakup usług zdrowotnych – 75 zł  

♦ zakup usług pozostałych – 120 zł  

♦ usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.372 zł  

♦ podatek od nieruchomości – 1.789 zł  

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.280 zł. 

 
• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 9.146 zł. Dochody w wys. 7.150 zł 
osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń – 7.046 zł 

♦ odsetek bankowych – 104 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.800 zł, w tym: 

♦ zakupy materiałów – 3.835 zł 

♦ zakup usług – 693 zł  

♦ podatek od towarów i usług – 1.272 zł  

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10.496 zł.  
 
 
Ponadto funkcjonują następujące rachunki dochodów własnych powołane przez 
dyrektorów jednostek organizacyjnych na mocy ustawy o finansach publicznych: 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Domu Dziecka w 
Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 467 zł. Dochody w wys. 3.110 zł osiągnięto z 
tytułu darowizn pieniężnych. Wydatków w I półroczu nie poniesiono. Stan środków 
pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.577 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Kłobucku 
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Stan środków na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24 zł. 
Dochody i wydatki nie zostały zrealizowane. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Komendzie 
Powiatowej PSP w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.168 zł. Dochody w wys. 11 zł 
osiągnięto z tytułu odsetek. Wydatki w całości zrealizowano w kwocie 1.179 zł na 
zakup materiałów i wyposażenia.  

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia 
załącznik Nr 9. 
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9. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTWA 
POMOCNICZEGO  
  

W strukturach powiatowych w 2007 roku funkcjonowało 1 gospodarstwo pomocnicze 
tzn. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.  

Gospodarstwo pomocnicze przy ZS Nr 1 w Kłobucku uzyskało przychody w 
wysokości 134.254 zł tj. 39,5% planowanych. Na wielkość tę składają się głównie:  

• wpływy z usług - 94.495 zł tj. planu 39,4 % (przede wszystkim wpływy z usług 
wykonywanych przez Stację Kontroli Pojazdów)  

• sprzedaż wyrobów -30.089 zł, tj.35,4 % planu, 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 275 zł  

• odsetki – 211 zł  

• dotacja przedmiotowa z budżetu Powiatu(netto) – 1.639 zł  

• inne zwiększenia – 7.545 zł 

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie 132.964 zł tj.40,9 % planu. Największy 
udział w kosztach miały: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.019zł  

• zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych – 
28.997 zł 

• zakup energii – 6.423 zł  

• zakup usług remontowych – 8.349 zł  

• zakup usług pozostałych – 7.121 zł  

• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.404 zł 

• odpisy na zfśs – 2.716 zł  

• podatek od towarów i usług – 2.218 zł  

• inne zwiększenia – 6.220 zł  

Okres sprawozdawczy zakończył się dla Warsztatów Szkolnych dodatnim wynikiem 
finansowym w kwocie 1.290 zł  

Plan i wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego przedstawia 
załącznik Nr 10. 
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10. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDUSZY CELOWYCH  
 

W strukturze powiatowej funkcjonowały w 2007 roku: 

• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
zrealizował przychody w wys. 72.538 zł, czyli w 60,4% planu. Przychody 
stanowiły tu: 

♦ odpisy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 
70.383 zł  

♦ wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar 
za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 1.202 zł 

♦ odsetki bankowe – 953 zł 

Natomiast koszty poniesione w wys. 49.078 zł, czyli 33,7% planu zostały 
przeznaczone na: 

♦ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
(dotacja dla ZHP „Gramy w zielone – Zawady 2007”, dofinansowanie 
gminnych spółek wodnych) – 15.000 zł 

♦ nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów o charakterze 
powiatowym, w tym nagrody dla zwycięzców VII Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego, VI Powiatowego Konkursu Dendrologicznego 
– 1.915 zł 

♦ zakup materiałów i wyposażenia (druki – karty wędkarskie, notebook, 2 
monitory, napoje) – 4.504 zł 

♦ zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, konsumpcja, wynajem 
autokaru, zabiegi agrotechniczne, organizacja spotkania) – 24.941 zł 

♦ różne opłaty i składki – 78 zł 

♦ szkolenia -700 zł 

♦ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.940 zł 

Stan środków na początek roku wynosił 25.716 zł, natomiast na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniósł 49.716 zł.  

 

• Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
który zrealizował przychody w wys. 284.338 zł, co stanowi 56,9 % planu. 
Przychody stanowiły tu: 

♦ wpływy z usług – 280.560zł 

♦ wpływy z różnych opłat – 44 zł 
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♦ odsetki – 3.734 zł 

Natomiast koszty poniesiono w wysokości 87.658 zł, co stanowi 15,8 % planu, 
w tym na : 

♦ zakup materiałów biurowych do kserokopiarek, drukarek, plotera, 
tonerów, książek itp – 11.531 zł  

♦ przegląd i naprawa kserokopiarki, przegląd maszyny 
wielofunkcyjnej, ogłoszenie w prasie – 6.071 zł 

♦ asysta techniczna oprogramowania – 10.252zł 

♦ szkolenia – 1.260 zł  

♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.142 zł  

♦ zakup akcesoriów komputerowych – 546 zł  

♦ odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym – 56.856 zł 

Stan środków na początku roku wynosił 100.280 zł, natomiast stan środków 
obrotowych PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 296.960 zł. 

Plan i wykonanie przychodów i kosztów funduszy przedstawia załącznik Nr 11. 
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11. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKEGO ZA I PÓŁROCZE  
2007 ROKU 

 
 

Realizacja budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2007 roku przebiegała 

prawidłowo. Dochody zostały wykonane w kwocie 20.364.545 zł, czyli 46,2% planu. 

Na niższe, aniżeli wynikałoby to z upływu czasu wykonanie planu dochodów złożyło 

się w głównej mierze: 

− niewykonanie dochodów z tytułu zaplanowanej w kwocie 343.750 zł dotacji z 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy dróg 

powiatowych 

− niewykonanie dochodów z tytułu wpływów z jednostek samorządu 

terytorialnego na dofinansowania przebudowy dróg i chodników w kwocie 

808.750 zł (dochody będą realizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami 

w II półroczu 2007 roku) 

− brak realizacji dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w wysokości 4.644.208 zł (środki będą realizowane w przypadku 

ewentualnego zakwalifikowania się projektów do objęcia wsparciem) 

− niska realizacja dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej. 

 

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16.327.624 zł co stanowi 

36,9% planu. Niższe aniżeli wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu wykonanie 

wydatków związane jest ze stosunkowo niskim wykonaniem wydatków majątkowych 

w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (wydatki będą 

realizowane w II półroczu) oraz zabezpieczeniem w planie wydatków kwoty 

1.650.000 zł jako poręczenie spłaty kredytu udzielonego Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Brak realizacji przychodów z tytułu kredytu w wysokości 1.562.093 zł 

stanowiącego w głównej mierze zabezpieczenie środków własnych inwestycji 

drogowych (kredyt zostanie uruchomiony w momencie zakwalifikowania się 

programów do objęcia wsparciem). 

W I półroczu wykonano 54,2% planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat 

kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wysoka realizacja rozchodów nie 
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powinna wpływać na pojawienie się braków w planie rozchodów gdyż w II półroczu 

przewiduje się mniejsze spłaty rat kapitałowych (wiąże się to ze spłatą kredytu 

walutowego zaciągniętego w kwocie 1.500.000 zł w walucie USD).  

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała 

prawidłowo. Dalsza prawidłowa i zgodna z planem realizacja dochodów i wydatków 

umożliwia prawidłowe zakończenie roku budżetowego. Ewentualnym zagrożeniem 

dla prawidłowej realizacji budżetu w II półroczu mogą okazać się wyższe aniżeli plan 

potrzeby w zakresie zadań oświatowych, które w pewnej części będą mogły zostać 

pokryte z rezerw celowych.  
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                    Załącznik Nr 1 
 

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

                               
w złotych 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.07 

% 
wykon.
(5:4)) 

1 2 3 4 5 6 

1. Dochody, w tym: 44.490.231 44.090.260 20.364.545 46,2

1.1. dotacje 9.564.053 9.837.162 5.102.267 51,9

1.2. subwencje 15.241.860 15.212.834 8.935.482 58,7

1.3. pozostałe dochody 19.684.318 19.040.264 6.326.796 33,2

2. Wydatki, w tym: 44.008.230 44.200.585 16.327.624 36,9

2.1. wydatki bieżące 36.074.560 36.361.757 16.194.144 44,5

2.2. wydatki majątkowe 7.933.670 7.838.828 133.480 1,7

3. Nadwyżka(+)/Deficyt(-)  
(poz.1 – poz.2) 

+ 482.001 - 110.325 + 4.036.921

4. Przychody 2.280.865 2.873.191 1.311.098 45,6

5. Rozchody 2.762.866 2.762.866 4.489.386 162,5
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Załącznik Nr 2 
 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.  § Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.07 

% 
wykon.

(7:6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   O G Ó Ł E M  : 44.490.231 44.090.260 20.364.545 46,2

010   Rolnictwo i 
łowiectwo 60.000 60.000 0 0

 01005  Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

60.000 60.000 0 0

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

60.000 60.000 0 0

020   Leśnictwo i 
łowiectwo 148.000 148.000 74.016 50,0

 02001  Gospodarka leśna 148.000 148.000 74.016 50,0

  2460 Środki otrzymane od 
pozostałych 
jednostek 
zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych na 
realizację zadań 
bieżących jednostek 
zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

148.000 148.000 74.016 50,0

600   Transport i 
łączność 10.176.656 9.281.920 1.736.854 18,7

 60013  Drogi publiczne 
wojewódzkie 1.829.118 1.897.982 650.000 34,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  2330 Dotacje celowe 
otrzymane od 
samorządu 
województwa na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie 
porozumień miedzy 
j.s.t. 

1.829.118 1.897.982 650.000 34,2

 60014  Drogi publiczne 
powiatowe 8.347.538 7.383.938 1.086.854 14,7

  0870 Wpływy ze 
sprzedaży 
składników 
majątkowych 

- - 2.985 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 1.335 -

  2440 Dotacje otrzymane z 
funduszy celowych 
na realizację zadań 
bieżących jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

320.000 343.750 0 0

  2710 Wpływy z tytułu 
pomocy finansowej 
udzielanej między 
j.s.t. na 
dofinansowanie 
własnych zadań 
bieżących 

380.000 388.784 0 0

  6298 Środki na 
dofinansowanie 
własnych inwestycji 
powiatów pozyskane 
z innych źródeł 

6.105.342 4.644.208 0 0

  6300 Wpływy z tytułu 
pomocy finansowej 
udzielanej między 
j.s.t. na 
dofinansowanie 
własnych zadań 
inwestycyjnych 

- 465.000 0 0
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  8538 Środki pochodzące z 
budżetu UE przezn. 
na finansowanie 
programów i 
projektów 
realizowanych przez 
jednostki sektora 
finansów publicznych

1.542.196 1.542.196 1.082.534 70,2

700   Gospodarka 
mieszkaniowa 687.058 701.804 336.474 47,9

 70005  Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami 

687.058 701.804 336.474 47,9

 

 0470 

Wpływy z opłat za 
zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie 
wieczyste 
nieruchomości  

74.719 74.719 72.923 97,6

 

 0750 

Dochody z najmu i 
dzierżawy 
składników 
majątkowych 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

20.286 20.286 13.404 66,1

 

 0770 

Wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia 
prawa własności 
nieruchomości 

569.440 569.440 212.176 37,3

  0910 Odsetki od nietermin. 
wpłat z tyt. pod. i 
opłat 

- - 612 -

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

22.613 37.359 37.359 100

710   Działalność 
usługowa 394.584 409.014 175.150 42,8
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 71012  Ośrodki 
dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.277 34.277 15.581 45,5

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

34.277 34.277 15.581 45,5

 71013  Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinw.) 

77.703 77.703 0 0

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej  

77.703 77.703 0 0

 71014  Opracowania 
geodezyjne i 
kartograficzne 6.074 6.074 6.074 100

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej  

6.074 6.074 6.074 100

 71015  Nadzór budowlany 276.530 290.960 153.495 52,8

  0570 Grzywny, mandaty i 
inne kary pieniężne 
od ludności 

150 150 8 5,3

  0920 Pozostałe odsetki - - 307 -
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  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

276.380 290.810 153.180 52,7

750   Administracja 
publiczna 3.243.775 3.207.613 1.139.141 35,5

 75011  Urzędy wojewódzkie 201.840 201.840 108.542 53,8

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

201.840 201.840 108.542 53,8

 75020  Starostwo powiatowe 3.014.935 2.978.773 1.003.599 33,7

  0420 Wpływy z opłaty 
komunikacyjnej 2.978.773 2.978.773 957.246 32,1

 

 0750 

Dochody z najmu i 
dzierżawy 
składników 
majątkowych 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

- - 2.502 -

  0830 Wpływy z usług - - 26.032 -

  0970 Wpływy z różnych 
dochodów - - 16.771 -

 

 2710 

Wpływy z tytułu 
pomocy finansowej 
udzielanej między 
j.s.t. na 
dofinansowanie 
własnych zadań 
bieżących 

- - 1.048 -
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 6298 

Środki na 
dofinansowanie 
własnych inwestycji 
powiatów pozyskane 
z innych źródeł 

36.162 - - -

 75045  Komisje poborowe 27.000 27.000 27.000 100

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

27.000 27.000 27.000 100

754   Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3.107.530 3.243.230 1.963.600 60,5

 75411  Komendy powiatowe 
PSP 2.986.200 3.121.900 1.899.438 60,8

 

 0750 

Dochody z najmu i 
dzierżawy 
składników 
majątkowych  

1.000 1.000 252 25,2

  0920 Pozostałe odsetki - - 186 -

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

2.910.000 3.120.900 1.899.000 60,8

  6260 Dotacje z funduszy 
celowych na 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

75.200 - - -
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 75414  Obrona cywilna 121.330 121.330 64.162 52,9

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej  

121.330 121.330 64.162 52,9

756   Dochody od osób 
pr., od osób fiz. i od 
in. jednostek nie 
posiadających 
osobowości 
prawnej 

7.613.692 7.518.150 3.724.401 49,5

 75618  Wpływy z innych 
opłat stanowiących 
dochody j.s.t.na 
podstawie ustaw 

50.000 50.000 70.292 140,6

  0690 Wpływy z różnych 
opłat 

50.000 50.000 70.292 140,6

 75622  Udziały powiatów w 
podatkach 
stanowiących 
dochód budżetu 
państwa 

7.563.692 7.468.150 3.654.109 48,9

  0010 Podatek dochodowy 
od osób fizycznych 

7.463.692 7.368.150 3.586.022 48,7

  0020 Podatek dochodowy 
od osób prawnych 

100.000 100.000 68.087 68,1

758   Różne rozliczenia 15.291.860 15.712.834 8.979.389 57,1

 75801  Część oświatowa 
subwencji ogólnej 
dla j.s.t. 

11.547.515 11.518.489 7.088.304 61,5

  2920 Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 11.547.515 11.518.489 7.088.304 61,5

 75802  Uzupełnienie 
subwencji ogólnej 
dla j.s.t. 

- 450.000 0 0

  2780 Środki na inwestycje 
rozpoczęte przed 
dniem 1 stycznia 
1999 r. 

- 450.000 0 0
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 75803  Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej 

3.115.758 3.155.758 1.557.882 49,4

  2920 Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 3.115.758 3.115.758 1.557.882 49,4

 75814  Różne rozliczenia 
finansowe 

50.000 50.000 43.907 87,8

  0920 Pozostałe odsetki 50.000 50.000 43.907 87,8

 75832  Część równoważąca 
subwencji ogólnej 
dla powiatów 

578.587 578.587 289.296 50,0

  2920 Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 578.587 578.587 289.296 50,0

801   Oświata i 
wychowanie 6.197 6.197 2.690 43,4

 80120  Licea 
ogólnokształcące - - 1.549 -

  0690 Wpływy z różnych 
opłat - - 321 -

  0870 Wpływy ze 
sprzedaży 
składników 
majątkowych 

- - 975

  0920 Pozostałe odsetki - - 147

  0970 Wpływy z różnych 
dochodów - - 106 -

 80130  Szkoły zawodowe - - 1.141 -

  0690 Wpływy z różnych 
opłat - - 495 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 573 -

  0970 Wpływy z różnych 
dochodów - - 73 -

 80197  Gospodarstwo 
pomocnicze 6.197 6.197 0 0

  2380 Wpływy do budżetu 
części zysku gosp. 
Pomocniczego 

6.197 6.197 0 0

803   Szkolnictwo 
wyższe 126.824 126.950 127.039 100,1
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 80309  Pomoc materialna 
dla studentów 126.824 126.950 127.039 100,1

  0920 Pozostałe odsetki - - 89 -

  2888 Dotacja celowa 
otrzymana przez 
j.s.t. od innej j.s.t. 
będącej instytucją 
wdrażającą na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie poroz. 

100.860 100.960 100.960 100

  2889 Dotacja celowa 
otrzymana przez 
j.s.t. od innej j.s.t. 
będącej instytucją 
wdrażającą na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie 
porozumień 

25.964 25.990 25.990 100

851   Ochrona zdrowia 1.164.301 1.189.301 275.034 23,1
 85121  Lecznictwo 

ambulatoryjne - 25.000 0 0

  2710 Wpływy z tytułu 
pomocy finansowej 
udzielanej między 
j.s.t. na 
dofinansowanie 
własnych zadań 
bieżących 

- 25.000 0 0

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

1.164.301 1.164.301 275.034 23,6

  2110 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji 
rządowej  

1.164.301 1.164.301 275.034 23,6
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852   Pomoc społeczna 1.201.274 1.205.774 617.984 51,2
 85201  Placówki opiekuńczo 

wychowawcze 1.141.938 1.143.438 573.614 50,2

  0920 Pozostałe odsetki - - 140 -

  2130 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na 
realizację bieżących 
zadań własnych 
powiatu 

- 1.500 1.500 100

  2320 Dotacje celowe 
otrzymane z 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

1.141.938 1.141.938 571.974 50,1

 85204  Rodziny zastępcze 59.336 59.336 38.070 64,2

  2320 Dotacje celowe 
otrzymane z 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

59.336 59.336 38.070 64,2

 85218  Powiatowe centrum 
pomocy rodzinie - 3.000 6.300 210

  0920 Pozostałe odsetki - - 85 -

  0970 Wpływy z różnych 
dochodów - - 3.215 -

  2130 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na 
realizację bieżących 
zadań własnych 
powiatu 

- 3.000 3.000 100

853   Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

158.361 158.361 84.300 53,2

 85333  Powiatowy urząd 
pracy 158.361 158.361 84.300 53,2

  0920 Pozostałe odsetki - - 202 -
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  0978 Wpływy z różnych 
dochodów - - 4.898 -

  2690 Środki z Funduszu 
Pracy otrzymane 
przez powiat z 
przeznaczeniem na 
finansowanie 
kosztów wynagr. i 
składek na ubezp. 
społ. pracowników 
PUP  

158.361 158.361 79.200 50,0

854   Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1.110.119 1.121.112 1.128.473 100,6

 85406  Poradnia 
psychologiczno - 
pedagogiczna 

- - 56 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 56 -

 85415  Pomoc materialna 
dla uczniów 1.110.119 1.121.112 1.128.417 100,7

  0920 Pozostałe odsetki - - 3.576 -

  2888 Dotacja celowa 
otrzymana przez 
j.s.t. od innej j.s.t. 
będącej instytucją 
wdrażającą na 
zadania bieżące real. 
na podstawie 
porozumień 

755.432 762.913 765.450 100,3

  2889 Dotacja celowa 
otrzymana przez 
j.s.t. od innej j.s.t. 
będącej instytucją 
wdrażającą na 
zadania bieżące real. 
na podstawie 
porozumień 

354.687 358.199 359.391 100,3
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      Załącznik Nr 3 
 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku wg źródeł 

 
                              w złotych 

§ Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.07 

% 
wykon.

(5:4) 
1 2 3 4 5 6 

 O G Ó Ł E M : 44.490.231 44.090.260 20.364.545 46,2

 w tym:  

 1. Dotacje 9.564.053 9.837.162 5.102.267 51,9

2110 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

4.901.518 5.141.594 2.585.932 50,3

2130 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

0 4.500 4.500 100

2320 Dotacje celowe otrzymane z 
powiatów na zadania bieżące z 
zakresu pomocy społecznej  

1.201.274 1.201.274 610.044 50,8

2330 Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na 
finansowanie zadań bieżących na 
drogach wojewódzkich  

1.829.118 1.897.982 650.000 34,2

2440 Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych (FOGR) 

320.000 343.750 0 0

2888 Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu Województwa 
Śląskiego na realizację 
programów stypendialnych dla 
uczniów i studentów 

856.292 863.873 866.410 100,3
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2889 Dotacje celowe otrzymane od 

samorządu Województwa 
Śląskiego na realizację 
programów stypendialnych dla 
uczniów i studentów 

380.651 384.189 385.381 100,3

6260 Dotacja z WFOŚiGW na 
termomodernizację budynku KP 
PSP 

75.200 0 0 0

 2. Subwencje 15.241.860 15.212.834 8.935.482 58,7

2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 15.241.860 15.212.834 8.935.482 58,7

 3. Pozostałe dochody 19.684.318 19.040.264 6.326.796 33,2

0010 Udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

7.463.692 7.368.150 3.586.022 48,7

0020 Udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych 

100.000 100.000 68.087 68,1

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.978.773 2.978.773 957.246 32,1

0470 
Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości  

74.719 74.719 72.923 97,6

0570 Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od ludności 150 150 8 5,3

0690 Wpływy z różnych opłat 50.000 50.000 71.108 142,2

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

21.286 21.286 16.158 75,9

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności 
nieruchomości 

569.440 569.440 212.176 37,3

0830 Wpływy z usług - - 26.032 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych - - 3.960 -

0910 Odsetki od nietermin. wpłat z 
tytułu podatków i opłat  - - 612 -

0920 Odsetki od środków na 
rachunkach bankowych  50.000 50.000 50.603 101,2

0970 Wpływy z różnych dochodów - - 25.063 -
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2380 Wpływy do budżetu części zysku 

gosp. pomocniczego 6.197 6.197 0 0

2460 Środki otrzymane z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na zadania z zakresu 
leśnictwa 

148.000 148.000 74.016 50,0

2690 Środki z Funduszu Pracy 
otrzymane przez powiat z 
przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenie społeczne 
pracowników PUP  

158.361 158.361 79.200 50,0

2710 Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej z gmin  380.000 413.784 1.048 0,2

2780 Środki pozyskane z Ministerstwa 
Finansów na inwestycje 
rozpoczęte przed dniem 1 
stycznia 1999 r. (przebudowa 
drogi Lipie – Zbory) 

0 450.000 0 0

6298 Środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 6.141.504 4.644.208 0 0

6300 Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej z gmin na 
dofinansowanie zadań drogowych

0 465.000 0 0

8538 Środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej przeznaczone 
na dofinansowanie przebudowy 
mostu w Wąsoszu (spłata 
pożyczki) 

1.542.196 1.542.196 1.082.534 70,2
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                                 Załącznik Nr 4 
 

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.  Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.07 

% 
wykon.

(6:5) 
1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M  : 44.008.230 44.200.585 16.327.624 36,9

010  Rolnictwo i 
łowiectwo 

60.000 60.000 0 0

 01005 Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

60.000 60.000 0 0

  wydatki bieżące 60.000 60.000 0 0

020  Leśnictwo i 
łowiectwo 219.500 219.500 105.512 48,1

 02001 Gospodarka leśna 148.000 148.000 74.016 50,0

  wydatki bieżące 148.000 148.000 74.016 50,0

 02002 Nadzór nad 
gospodarką leśną 71.500 71.500 31.496 44,0

  wydatki bieżące 71.500 71.500 31.496 44,0

600  Transport i łączność 12.456.291 12.385.447 1.749.109 14,1
 60013 Drogi publiczne 

wojewódzkie 1.829.118 1.897.982 514.251 27,1

  wydatki bieżące 1.829.118 1.897.982 514.251 27,1

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 143.868 143.868 83.923 58,3

 60014 Drogi publiczne 
powiatowe 10.627.173 10.487.465 1.234.858 11,8

  1) wydatki bieżące, 
tym: 3.727.619 3.711.397 1.179.562 31,8

  - wynagrodzenia i 
pochodne 797.562 798.562 416.211 52,1

  - dotacja przekazana 
dla powiatu na 
zadania bieżące 
realizowane na podst. 
porozumień między jst

45.000 45.000 44.157 98,1
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  2) wydatki majątkowe 6.899.554 6.776.068 55.296 0,8

700  Gospodarka 
mieszkaniowa 54.683 69.429 40.770 58,7

 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 54.683 69.429 40.770 58,7

  wydatki bieżące 54.683 69.429 40.770 58,7

  w tym:  

  zadania własne 32.070 32.070 6.917 21,6

  zadania rządowe 22.613 37.359 33.853 90,6

710  Działalność 
usługowa 394.434 408.864 155.750 38,1

 71012 Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.277 34.277 14.790 43,1

  wydatki bieżące 34.277 34.277 14.790 43,1

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 34.277 34.277 14.790 43,1

 71013 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

77.703 77.703 0 0

  wydatki bieżące 77.703 77.703 0 0

 71014 Opracowania 
geodezyjne i 
kartograficzne 

6.074 6.074 435 7,2

  wydatki bieżące 6.074 6.074 435 7,2

 71015 Nadzór budowlany 276.380 290.810 140.525 48,4

  wydatki bieżące 276.380 290.810 140.525 48,4

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 251.180 255.610 123.388 48,3

750  Administracja 
publiczna 6.384.255 6.367.271 2.880.794 45,2

 75011 Urzędy wojewódzkie 201.840 201.840 93.634 46,4

  wydatki bieżące 201.840 201.840 93.634 46,4

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 201.840 201.840 93.634 46,4

 75019 Rada powiatu 265.000 265.000 102.901 38,8

  wydatki bieżące 265.000 265.000 102.901 38,8
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 75020 Starostwo powiatowe 5.840.415 5.823.431 2.648.311 45,5

  1) wydatki bieżące 5.732.199 5.717.599 2.595.127 45,4

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 3.977.413 3.977.413 1.824.398 45,9

  2) wydatki majątkowe, 
w tym: 108.216 105.832 53.184 50,3

  - dotacja celowa 
przekazana do 
samorządu 
województwa na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między jst 

- 31.232 - -

 75045 Komisje poborowe 27.000 27.000 20.765 76,9

  wydatki bieżące 27.000 27.000 20.765 76,9

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne od 
wynagrodzeń 

3.460 10.570 8.356 79,1

 75075 Promocja jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

50.000 50.000 15.183 30,4

  wydatki bieżące 50.000 50.000 15.183 30,4

754  Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3.457.230 3.639.158 1.541.506 42,4

 75404 Komenda 
Wojewódzka Policji - 15.000 15.000 100

  wydatki majątkowe - 15.000 15.000 100

 75411 Komendy powiatowe 
PSP 3.335.900 3.502.828 1.464.870 41,8

  1) wydatki bieżące 2.910.000 3.120.900 1.464.870 46,9

  w tym: uposażenia  2.116.282 2.407.126 1.256.537 52,2

  2) wydatki majątkowe 425.900 381.928 0 0

 75414 Obrona cywilna 121.330 121.330 61.636 50,1

  wydatki bieżące, w 
tym: 121.330 121.330 61.636 50,1
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   - wynagrodzenia i 
pochodne 30.730 30.730 13.696 44,6

  - dotacje celowe 
przekazane gminom 
na zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między j.s.t. 

89.900 89.900 47.940 53,3

757  Obsługa długu 
publicznego 2.101.000 2.101.000 227.152 10,8

 75702 Obsługa papierów 
wartościowych, 
kredytów i pożyczek 
jedn. sam. teryt. 

451.000 451.000 227.152 50,4

  wydatki bieżące 451.000 451.000 227.152 50,4

 75704 Rozliczenia z tytułu 
poręczeń udzielanych 
przez jednostkę 
samorządu 
terytorialnego 

1.650.000 1.650.000 0 0

  wydatki bieżące 1.650.000 1.650.000 0 0

758  Różne rozliczenia 636.827 422.082 0 0

 75818 Rezerwy ogólne i 
celowe 636.827 422.082 0 0

  wydatki bieżące 636.827 422.082 0 0

801  Oświata i 
wychowanie 10.737.947 10.903.678 5.850.910 53,7

 80120 Licea 
ogólnokształcące 3.508.177 3.473.862 1.966.314 56,6

  1) wydatki bieżące 3.508.177 3.413.862 1.966.314 57,6

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 2.892.049 2.897.049 1.707.632 58,9

  2) wydatki majątkowe - 60.000 0 0

 80130 Szkoły zawodowe 7.223.770 7.286.668 3.806.903 52,2

  wydatki bieżące 7.223.770 7.286.668 3.806.903 52,2

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 6.332.045 6.338.045 3.270.470 51,6
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 80146 Dokształcanie i 
doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

- 50.900 8.838 17,4

  wydatki bieżące - 50.900 8.838 17,4

 80195 Pozostała działalność 6.000 90.248 66.855 74,1

  wydatki bieżące, w 
tym: 6.000 90.248 66.855 74,1

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

1.000 1.000 1.000 100

 80197 Gospodarstwo 
pomocnicze - 2.000 2.000 100

  wydatki bieżące, w 
tym: - 2.000 2.000 100

  - dotacja 
przedmiotowa z 
budżetu dla 
gospodarstwa 
pomocniczego 

- 2.000 2.000 100

803  Szkolnictwo wyższe 150.000 152.212 152.212 100

 80309 Pomoc materialna dla 
studentów 150.000 152.212 152.212 100

  wydatki bieżące 150.000 152.212 152.212 100

851  Ochrona zdrowia 1.664.301 1.689.301 282.197 16,7

 85111 Szpitale ogólne 500.000 500.000 10.000 2,0

  wydatki majątkowe, w 
tym: 500.000 500.000 10.000 2,0

  - dotacja celowa z 
budżetu na 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

500.000 500.000 10.000 2,0

 85121 Lecznictwo 
ambulatoryjne - 25.000 0 0
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  wydatki bieżące, w 
tym: - 25.000 0 0

  - dotacja podmiotowa 
z budżetu dla 
samodzielnego 
publicznego ZOZ 
utworzonego przez 
j.s.t. 

- 25.000 0 0

 85156 Składki na ubezpiecz. 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób 
nie objętych 
obowiązkiem 
ubezpiecz. zdrowot. 

1.164.301 1.164.301 272.197 23,4

  wydatki bieżące 1.164.301 1.164.301 272.197 23,4

852  Pomoc społeczna 2.616.273 2.634.171 1.281.073 48,6
 85201 Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 1.721.925 1.726.203 865.721 50,2

  wydatki bieżące, w 
tym: 1.721.925 1.726.203 865.721 50,2

  - wynagrodzenia i 
pochodne 1.159.500 1.161.000 602.339 51,9

  - dotacje celowe 
przekazane dla 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

145.000 145.000 57.825 39,9

 85204 Rodziny zastępcze 626.000 626.000 267.700 42,8

  wydatki bieżące, w 
tym: 626.000 626.000 267.700 42,8

  - dotacje celowe 
przekazane dla 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

26.000 26.000 13.043 50,2

 85218 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 253.348 256.668 126.652 49,3

  wydatki bieżące 253.348 256.668 126.652 49,3
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  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 231.183 234.183 116.545 49,8

 85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa i ośrodki 
interwencji kryzysowej

15.000 15.000 15.000 100

  wydatki bieżące, w 
tym: 15.000 15.000 15.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

15.000 15.000 15.000 100

 85295 Pozostała działalność - 10.300 6.000 58,2

  wydatki bieżące - 10.300 6.000 58,2

853  Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 1.128.236 1.181.854 587.281 49,7

 85333 Powiatowy Urząd 
Pracy 1.128.236 1.181.854 587.281 49,7

  wydatki bieżące 1.128.236 1.181.854 587.281 49,4

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 982.848 1.032.848 510.512 49,4

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1.832.253 1.851.618 1.418.145 76,6

 85401 Świetlice szkolne 99.393 99.393 64.986 65,4

  wydatki bieżące 99.393 99.393 64.986 65,4

  w tym: wynagrodzenia 
i pochodne 92.443 92.443 58.657 63,4

 85406 Poradnie psych.-
pedag. oraz inne 
poradnie 
specjalistyczne 

622.741 623.208 357.203 57,3

  wydatki bieżące, w 
tym: 622.741 623.208 357.203 57,3

  - wynagrodzenia i 
pochodne 558.369 558.369 321.001 57,3
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  - dotacja celowa 
przekazana gminie na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między j.s.t. 

700 700 0 0

 85415 Pomoc materialna dla 
uczniów 1.110.119 1.121.112 991.354 88,4

  wydatki bieżące 1.110.119 1.121.112 991.354 88,4

  w tym wynagrodzenia 
i pochodne 16.978 29.342 15.572 53,1

 85446 Dokształcanie i 
doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

- 4.000 1.672 41,8

  wydatki bieżące - 4.000 1.672 41,8

 85495 Pozostała działalność - 3.905 2.930 75,0

  wydatki bieżące - 3.905 2.930 75,0

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

65.000 65.000 23.000 35,4

 92195 Pozostała działalność 65.000 65.000 23.000 35,4

  wydatki bieżące, w 
tym: 65.000 65.000 23.000 35,4

  - dotacje celowe 
przekazane gminom 
na zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
miedzy j.s.t. 

7.000 7.000 7.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

25.000 25.000 16.000 64,0

926  Kultura fizyczna i 
sport 50.000 50.000 32.213 64,4

 92605 Zadania w zakresie 
kultury fiz. i sportu 50.000 50.000 32.213 64,4

  wydatki bieżące, w 
tym: 50.000 50.000 32.213 64,4
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  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

30.000 30.000 30.000 100
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Załącznik Nr 5 
 

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ 

za I półrocze 2007 roku 
                              w złotych 

Dz. Rozdz.  Wyszczególnienie Plan Otrzymana 
dotacja 

Wykorzystana 
dotacja na 

dzień 30.06.07 
1 2 3 4 5 6 

  O G Ó Ł E M  : 5.141.594 2.585.932 2.102.705

010  Rolnictwo i 
łowiectwo 

60.000 0 0

 01005 Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

60.000 0 0

700  Gospodarka 
mieszkaniowa 37.359 37.359 33.853

 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 37.359 37.359 33.853

710  Działalność 
usługowa 408.864 174.835 155.750

 71012 Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.277 15.581 14.790

 71013 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

77.703 0 0

 71014 Opracowania 
geodezyjne i 
kartograficzne 

6.074 6.074 435

 71015 Nadzór budowlany 290.810 153.180 140.525

750  Administracja 
publiczna 228.840 135.542 114.399

 75011 Urzędy wojewódzkie 201.840 108.542 93.634

 75045 Komisje poborowe 27.000 27.000 20.765

754  Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

3.242.230 1.963.162 1.526.506
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 75411 Komendy powiatowe 
PSP 3.120.900 1.899.000 1.464.870

 75414 Obrona cywilna 121.330 64.162 61.636

851  Ochrona zdrowia 1.664.301 275.034 272.197

 85156 Składki na ubezpiecz. 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób 
nie objętych 
obowiązkiem 
ubezpiecz. zdrowot. 

1.164.301 275.034 272.197
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Załącznik Nr 6 
 

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.  Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.07 

% 
wykon.

(6:5) 
1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M  : 884.600 942.832 243.965 25,9

600  Transport i łączność 45.000 45.000 44.157 98,1
 60014 Drogi publiczne 

powiatowe 45.000 45.000 44.157 98,1

  - dotacja przekazana 
dla Powiatu 
Częstochowskiego na 
zadania bieżące 
realizowane na podst. 
porozumień między jst

45.000 45.000 44.157 98,1

750  Administracja 
publiczna 0 31.232 0 0

 75020 Starostwo powiatowe 0 31.232 0 0

  - dotacja celowa 
przekazana do 
Samorządu 
Województwa 
Śląskiego na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między jst 

0 31.232 0 0

754  Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

89.900 89.900 47.940 53,3

 75414 Obrona cywilna 89.900 89.900 47.940 53,3

  - dotacje celowe 
przekazane gminom 
na zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między j.s.t. 

89.900 89.900 47.940 53,3
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  w tym:  

  gmina Kłobuck 25.100 13.700 54,6

  gmina Krzepice 8.100 4.280 52,8

  gmina Lipie 8.100 4.280 52,8

  gmina Miedźno 8.100 4.280 52,8

  gmina Opatów 8.100 4.280 52,8

  gmina Panki 8.100 4.280 52,8

  gmina Popów 8.100 4.280 52,8

  gmina Przystajń 8.100 4.280 52,8

  gmina Wręczyca 
Wielka 8.100 4.280 52,8

801  Oświata i 
wychowanie 1.000 3.000 3.000 100

 80195 Pozostała działalność 1.000 1.000 1.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
dofinansowanie zadań 
zleconych 
Stowarzyszeniu 
„Nasze Zdrowie” 

1.000 1.000 1.000 100

 80197 Gospodarstwo 
pomocnicze - 2.000 2.000 100

  - dotacja 
przedmiotowa z 
budżetu dla 
Warsztatów 
Szkolnych przy ZS Nr 
1 w Kłobucku 

- 2.000 2.000 100

851  Ochrona zdrowia 500.000 525.000 10.000 1,9

 85111 Szpitale ogólne 500.000 500.000 10.000 2,0

  - dotacja celowa z 
budżetu na 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 
przekazana dla ZOZ 
Kłobuck 

500.000 500.000 10.000 2,0
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 85121 Lecznictwo 
ambulatoryjne - 25.000 0 0

  - dotacja podmiotowa 
z budżetu dla ZOZ 
Kłobuck  

- 25.000 0 0

852  Pomoc społeczna 186.000 186.000 85.868 46,2
 85201 Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 145.000 145.000 57.825 39,9

  - dotacje celowe 
przekazane dla 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

145.000 145.000 57.825 39,9

 85204 Rodziny zastępcze 26.000 26.000 13.043 50,2

  - dotacje celowe 
przekazane dla 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane 
na podstawie 
porozumień między 
j.s.t. 

26.000 26.000 13.043 50,2

 85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa i ośrodki 
interwencji kryzysowej

15.000 15.000 15.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

15.000 15.000 15.000 100

  w tym:  

  Terenowy Komitet 
Ochrony Praw 
Dziecka 

11.000 11.000 100

  Stowarzyszenie „O 
uśmiech dziecka” 4.000 4.000 100

854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza 700 700 0 0
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 85406 Poradnie psych.-
pedag. oraz inne 
poradnie 
specjalistyczne 

700 700 0 0

  - dotacja celowa 
przekazana miastu 
Częstochowa na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
między j.s.t. 

700 700 0 0

921  Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

32.000 32.000 23.000 71,9

 92195 Pozostała działalność 32.000 32.000 23.000 71,9

  - dotacje celowe 
przekazane gminom 
na zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
miedzy j.s.t. 

7.000 7.000 7.000 100

  w tym:  

  gmina Miedźno 4.000 4.000 100

  gmina Popów 3.000 3.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

25.000 25.000 16.000 64,0

  w tym:  

  Ponadregionalne 
Stowarzyszenie 
„Wieniawa” 

10.000 10.000 100

  Zarząd Powiatowy 
OSP 4.000 4.000 100

  Liga Obrony Kraju 2.000 2.000 100

  Związek Harcerstwa 
Polskiego 2.000 0 0

  Zarząd Powiatowy 
ZMW 5.000 0 0
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  Stowarzyszenie 
„Prom” 2.000 0 0

926  Kultura fizyczna i 
sport 30.000 30.000 30.000 100

 92605 Zadania w zakresie 
kultury fiz. i sportu 30.000 30.000 30.000 100

  - dotacje celowe z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

30.000 30.000 30.000 100

  w tym:  

  Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 11.000 11.000 100

  Powiatowe Zrzeszenie 
LZS 11.000 11.000 100

  Zarząd Powiatowy 
ZMW 4.000 4.000 100

  Stowarzyszenie 
„Maraton” 1.500 1.500 100

  Klub Sportowy 
„Liswarta” 1.500 1.500 100

  Zarząd Rejonowy 
Związku Emerytów i 
Rencistów 

1.000 1.000 100
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Załącznik Nr 7 

 
 

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku 

 
          w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
na 30.06.07 

1 2 3 4 5 

 O G Ó Ł E M : 2.280.865 2.873.191 1.311.098 
1. Przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

1.580.865 1.562.093 0 

2. Wolne środki uzyskane w 2006
roku 

700.000 1.311.098 1.311.098 
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Załącznik Nr 8 

 
 

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2007 roku 

 
         w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
na 30.06.07 

1 2 3 4 5 

 O G Ó Ł E M : 2.762.866 2.762.866 4.489.386 
1. Spłata rat kapitałowych 1.220.670 1.220.670 661.852 

2. Spłata pożyczek otrzymanych 
na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 

1.542.196 1.542.196 1.082.534 

3. Lokaty w bankach - - 2.745.000 
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                  Załącznik Nr 9 
 

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych 
 
                 w złotych 

Dochody Wydatki 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan 
środków 

pienięż na 
początek 

roku  
Plan 

Wykonanie  
na dzień 
30.06.07 

% 
wykon Plan 

Wykonanie  
na dzień 
30.06.07 

% 
wykon.

Stan 
środków 

pienięż. na 
koniec 
okresu 

sprawozd. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 O G Ó Ł E M : 38.250 259.255 132.579 51,1 280.884 114.190 40,6 56.639 

1. 
Rachunek dochodów 
własnych przy ZS Nr 1 w 
Kłobucku  

4.437 18.900 6.984 36,9 18.900 843 4,5 10.578 

2. 
Rachunek dochodów 
własnych przy ZS Nr 2 w 
Kłobucku 

265 4.000 1.511 37,8 4.000 1.199 30,0 577 

3. Rachunek dochodów 
własnych przy ZS Nr 3 w 
Kłobucku 

6.545 45.500 18.260 40,1 45.500 15.461 34,0 9.344 

4. Rachunek dochodów 
własnych przy ZS w 
Krzepicach 

15.488 135.000 72.863 53,9 135.000 73.202 54,2 15.149 

5. Rachunek dochodów 
własnych przy Domu 
Dziecka 

574 4.007 2.040 50,9 4.000 0 0 2.614 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Rachunek dochodów 

własnych przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

136 41.228 20.650 50,2 41.228 16.506 40,0 4.280 

7. 
Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg 

9.146 5.500 7.150 130,0 25.000 5.800 23,2 10.496 

8. Rachunek dochodów 
własnych przy Domu 
Dziecka 

467 3.110 3.110 100,0 3.577 0 0 3.577 

9. 
Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg 

24 2.000 0 0 2.500 0 0 24 

Rachunek dochodów 
własnych przy Komendzie 
Powiatowej PSP 

1.168 10 11 110,0 1.179 1.179 100 0 10. 
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Załącznik Nr  10 
 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 
 
 
 
                             w złotych 

Przychody Koszty 
Lp. Wyszczególnienie  

Plan 
Wykonanie  

na dzień 
30.06.07 

% 
wykon. 

Wykonanie   % Plan na dzień wykon. 30.06.07 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Gospodarstwo 
pomocnicze przy ZS Nr 
1 w Kłobucku 

 
 
 

340.000 134.254 39,5 324.700 132.964 40,9
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Załącznik Nr 11 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych 
 
 
                 w złotych 
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Przychody Koszty 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan 
środk. 

obrot. na 
początek 

roku 

  
 

Plan 
Wykonanie na 

dzień 
30.06.07 

 
        % 
 wykon. Plan 

Wykonanie   
na dzień 
30.06.07 

 
Stan 

środków 
obrot. na % koniec wykon. okresu 

sprawozd. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 OGÓŁEM : 125.996 620.000 356.876 57,6 700.996 136.736 19,5 346.136 

1. Powiatowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
25.716 72.538 145.716 49.078 33,7 49.176 120.000 60,4

Powiatowy Fundusz Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym 

2. 100.280 500.000 284.338 56,9 555.280 87.658 15,8 296.960 
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