
Uchwała Nr 172/2008 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 19 marca 2008 roku 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Kłobuckiego za  2007 rok 

 
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 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 „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2007rok” 
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: 
  
    /- Stanisław Garncarek/ 
    /- Roman Minkina/ 
    /- Henryk Kiepura/ 
    /- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr 172 /2008 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 
z dnia 19 marca 2008 roku 

 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
 

BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
 

ZA 2007 ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kłobuck, marzec 2008 rok 
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1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 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. Ustalona została 
wysokość rozchodów w kwocie 2.762.866 zł (spłata zaciągniętych kredytów i 
pożyczek) oraz przychodów w kwocie 2.280.865 zł (kredyt, pożyczka, wolne środki).  

 

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

 

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco: 

 

• dochody                                                                                         39.581.001 zł 

• przychody                                                                                         1.311.098 zł 

• wydatki                                                                                           38.129.233 zł 

• rozchody                                                                                          2.762.866 zł 
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2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2007 ROK 
 

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok został wykonany po stronie dochodów w 
wysokości 39.260.584 zł, tzn. w 99,2 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 
35.504.946 zł, czyli w 93,1% planu po zmianach (załącznik Nr 1). Nadwyżka 
dochodów nad wydatkami na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 3.755.638 zł. 

Realizacja dochodów i wydatków w 2007 roku przebiegała prawidłowo.  

Należy wskazać na stosunkowo niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty 
komunikacyjnej – jedynie 66,4 % planu. Wyższe, aniżeli zakładano w planie było 
natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych.  

W stosunku do planu nie zrealizowano wydatków przede wszystkim z tytułu 
rozliczenia udzielonego poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z 
przesunięciem terminu spłaty kredytu i tym samym przesunięciem terminu 
poręczenia na 2008 rok – nie zrealizowano wydatków w dziale 757 – Obsługa długu 
publicznego w kwocie 1.650.000 zł. 

Wprowadzono do budżetu wolne środki z 2006 roku w wys. 1.311.098 zł (załącznik 
Nr 4).  

Dokonano również spłat kredytów i pożyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku 
krajowym w wysokości 1.162.637 zł oraz pożyczki zaciągniętej w BGK na 
prefinansowanie budowy mostu w Wąsoszu – 1.542.197 zł (załącznik Nr 5). 
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3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2007 ROKU  
 

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 
44.490.231 zł został w trakcie roku budżetowego zmniejszony do kwoty 39.581.001 
zł.  

Zmniejszenie planu dochodów związane było przede wszystkim z 
niezakwalifikowaniem się dróg powiatowych do wsparcia ze środków unijnych i tym 
samym nieuzyskaniem tych dochodów w 2007 roku.  
 

Faktyczne wykonanie dochodów (załącznik Nr 2) wyniosło 39.260.584 zł, czyli 99,2 
% planu. 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: 

 

• subwencje – 15.237.601 zł, co stanowi 38,8 % zrealizowanych 
dochodów 

• dotacje – 9.355.316 zł, co stanowi 23,8 % zrealizowanych dochodów 

• pozostałe dochody – 14.667.667 zł, co stanowi 37,4 % 
zrealizowanych dochodów. 

 

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za 2007 
rok przedstawia się następująco: 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                46.070 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 
46.070 zł jako dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 
 
Dział 020 – Leśnictwo                   147.629 zł 
 
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 

Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 147.629 zł 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. 
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Dział 600 – Transport i łączność              4.224.966 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

Na realizację zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie 
Powiatu pozyskano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.897.981 zł.  

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 2.326.985 zł dochodów, w tym: 

• ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, złomu stalowego) 
pozyskano kwotę 5.775 zł 

• z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.116 zł  

• z różnych dochodów (zwrot VAT, wynagrodzenie płatnika składek) – 
394 zł 

• z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano w okresie 
sprawozdawczym kwotę 123.750 zł na dofinansowanie modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ostrowy gm. 
Miedźno – Kocin Stary gm. Mykanów obręb Łobodno, obręb Ostrowy  

Natomiast droga dojazdowa Krzepice – Zbrojewsko nie zakwalifikowała 
się w 2007 roku do objęcia wsparciem ze środków FOGR. 

• kwotę 194.906 zł pozyskano z następujących gmin: 

♦ gminy Kłobuck – 8.784 zł z przeznaczeniem na przebudowę 
ulicy Szkolnej w Kłobucku 

♦ gminy Popów – 126.122 zł z przeznaczeniem na remont drogi 
Kule - Trzebca oraz budowę chodników dla pieszych w ciągu 
dróg powiatowych na terenie gminy Popów 

♦ gminy Miedźno – 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę 
drogi powiatowej Ostrowy – Kocin Stary 

• kwotę 134.077 zł pozyskano w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przebudowę mostu w 
Wąsoszu 

• kwotę 323.770 zł pozyskano z gmin: 

♦ Krzepice – 223.770 zł na budowę chodników w ul. 
Dąbrowskiego i ul. Kuków w Krzepicach 

♦ Popów – 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Lipie – 
Zbory 
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Gmina Lipie natomiast nie przekazała środków w wys. 150.000 zł na 
przebudowę drogi Lipie - Zbory 

• z planowanej kwoty środków z budżetu Unii Europejskiej pozyskano  
100 %, czyli 1.542.197 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki 
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie 
budowy mostu w Wąsoszu.  

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                 1.163.592 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.163.592 zł, w tym: 

• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości – 75.273 zł, 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 – 62.554 zł 

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.707 zł, z 
tego: 

♦ najem i dzierżawa składników majątkowych Powiatu 
(Kłobuck ul. Wieluńska 11, Długosza 114, 11 Listopada 5, 
Panki ul. 3 Maja) – 27.013 zł 

♦ odpis z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej – 1.694 zł 

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

♦ ze sprzedaży strzelnicy w Krzepicach pozyskano 200.000 zł 

♦ ze sprzedaży budynku przy ul. Staszica w Kłobucku 
pozyskano 721.000 zł 

♦ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Rębielicach 
Królewskich pozyskano 11.100 zł 

♦ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy WOZ w 
Węglowicach pozyskano 9.500 zł 

♦ odpis z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej – 8.839 zł 
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• odsetki od nieterminowych wpłat opłat stanowiące odpis z tytułu 
realizacji zadań rządowych – 777 zł 

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej – 106.946 zł 

• dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z 
przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb 
wykonywanych w Powiecie zadań wynikających z ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych – 1.450 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                             457.834 zł 

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Przyznano z budżetu państwa dotację na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej w wys. 34.277 zł. 

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu Wojewody dotację na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wys. 97.703 zł. 

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Wykonano 6.074 zł jako dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 319.780 zł dochodów, w tym: 

• z planu dochodów w wys. 150 zł wykonano 25 zł w związku z 
przysługującym Powiatowi odpisem z tytułu realizacji przez PINB zadań 
z zakresu administracji rządowej 

•  729 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym 

• z budżetu państwa otrzymano na działalność Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 319.026 zł jako dotację na 
finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna                        2.307.509 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa na finansowanie zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę 201.840 zł. 
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rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 2.078.671 zł dochodów, w tym: 

• 1.976.458 zł – 66,4 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej,  

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

• 70.804 zł stanowią wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na 
rzecz US, za utrzymanie czystości przy budynku KRUS itp.) 

• 2.320 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
(sprzedaż samochodu fiat tempra) 

• 63 zł stanowią odsetki 

• 22.471 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy 
telefoniczne pracowników, różnice wynikające z zaokrągleń VAT, 
refundacja wynagrodzeń z PUP itp.) 

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

 

rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Na finansowanie prac związanych z poborem otrzymano z budżetu państwa dotację 
w wys. 26.998 zł jako dotację na finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3.370.480 zł 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 3.249.150 zł dochodów, w tym: 

• z planu dochodów w wys. 1.000 zł wykonano 1.008 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 711 zł 

• 3.197.223 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań 
z zakresu administracji rządowej związanych z bieżącym 
zabezpieczeniem funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP 

• 50.208 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu 
samochodu ciężarowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP. 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 
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W okresie sprawozdawczym wykonano dochód w kwocie 121.330 zł 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                                                                                             8.249.110  zł 
                                                                                                                                        
 
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 122.745 zł, w tym: 

• 120.327 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

• 1.439 zł stanowią dochody z tytułu wydawania kart wędkarskich, opłat 
za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie  

• 979 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat w/wym opłat. 

 

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

Ogółem wykonano w tym rozdziale 8.126.365 zł, w tym: 

• 7.966.313 zł – 108,1 % planu stanowi udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

• 160.052 zł – 160,1 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

 
Dział 758 – Różne rozliczenia                       15.807.013 zł
   
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
 
Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 11.543.256 
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 przeznaczono na 
przebudowę drogi Szyszków – Zbory. 
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rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 
 
W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą 
subwencji ogólnej w kwocie 3.115.758 zł. 
 
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 
 
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 119.412 zł, 
co stanowi 238,8 % planu. 
 
rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 
 
Wykonano w okresie sprawozdawczym z tego tytułu kwotę 578.587 zł. 
 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                 101.388 zł 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 2.530 zł nieplanowanych dochodów, w tym: 

• 662 zł pozyskano z tytułu różnych opłat (za wydanie duplikatu 
świadectw i legitymacji szkolnych) 

• 1.233 zł pozyskano ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 
złomu 

• 439 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych 

• 196 zł pozyskano z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 
składek). 

 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 56.935 zł, w tym: 

• 479 zł stanowią dochody z różnych opłat (za wydanie duplikatu 
świadectw i legitymacji szkolnych) 

• 19.887 zł stanowią dochody ze sprzedaży ciągnika i przyczepy w ZS w 
Waleńczowie – 19.568 zł oraz złomu – 318 zł 

• 1.475 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych 

• 4.279 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 
składek, zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych) 

• 30.815 zł stanowią środki przyznane w ramach programu Leonardo da 
Vinci „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 1.  
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rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

Z budżetu państwa przyznano dotacje na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w 
kwocie 41.923 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za 
przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, dofinansowanie - w ramach 
wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, 
dofinansowanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz w 
Zespole Szkół w Krzepicach. 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 

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 

• 126.950 zł (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                  772.001 zł 
 
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

W związku z podpisaniem porozumień pozyskano: 

• z gminy Wręczyca Wielka 65.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wręczycy 
Wielkiej – 40.000 zł oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalei – 25.000 
zł 

• z gminy Kłobuck 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontu budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i Nr 2 w Kłobucku  

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
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W okresie sprawozdawczym otrzymano 657.001 zł dotacji z budżetu państwa na 
finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz 
wychowanków Domu Dziecka. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna               1.300.861 zł 
 
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 1.215.669 zł dochodów, w tym: 

• 825 zł stanowiły dochody ze sprzedaży składników majątkowych 

• 369 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 23.592 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych tzn. finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla 
pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku 
oraz dostosowanie placówki do obowiązujących standardów 

• 1.190.883 zł 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 73.477 zł. 
 
 
rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 11.715 zł, w tym: 

• z odsetek od środków na rachunku bankowym – 251 zł 

• z różnych dochodów – 5.661 zł (m.in. dochody z tytułu odpłatności 
rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ściągnięte przez 
komornika, zwrot nadpłaconych świadczeń z rodziny zastępczej) 

• 5.803 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              180.092 zł 
 
rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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W 2007 roku osiągnięto 15.560 zł dochodów z tytułu 2,5 % prowizji od 
wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 164.532 zł dochodów, w tym: 

• 1.334 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 4.898 zł stanowi zwrot środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako rekompensaty wynagrodzeń pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy dokonany w styczniu 2007 roku 

• 158.300 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na 
dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            1.004.978 zł 
 
rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 5.376 zł, w tym: 

• z odsetek od środków na rachunku bankowym – 155 zł 

• z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących otrzymano na realizację programu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole” kwotę 5.221 zł. 

 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 999.602 zł, w tym: 

• 12 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 999.590 zł (680.217 zł oraz 319.373 zł) przyznano ze Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego jako instytucji wdrażającej program stypendialny w 
ramach projektu Wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       22 zł 
 
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 
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Wykonano w tym rozdziale 22 zł z tytułu pokrycia kosztów administracyjnych w 
związku z wydaniem decyzji o ochronie środowiska. 

 

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po 
zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik Nr 2.  
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4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2007 ROKU 

 

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35.504.946 zł, czyli w 93,1 % planu, 
w tym: 

 

• wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.107.262 zł, czyli 5,9 % 
poniesionych wydatków 

• wydatki bieżące stanowiły 33.397.684 zł, czyli 94,1 % poniesionych 
wydatków. 

 

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: 

 

• zadania oświatowe i wychowawcze (w tym stypendia) – 13.515.176 zł, 
co stanowi 38,1 % poniesionych wydatków 

• wydatki związane z drogami – 6.149.800 zł, co stanowi 17,3 % 
poniesionych wydatków 

• administracja publiczna – 6.028.614 zł, co stanowi 17,0 % poniesionych 
wydatków 

• bezpieczeństwo publiczne – 3.384.361 zł, co stanowi 9,5 % 
poniesionych wydatków 

• pomoc społeczna – 2.629.796 zł, co stanowi 7,4 % poniesionych 
wydatków 

• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (utrzymanie PUP) – 
1.200.362 zł, co stanowi 3,4 % poniesionych wydatków 

• składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci z 
Domu Dziecka – 657.001 zł, co stanowi 1,9 % poniesionych wydatków 

• zadania geodezyjne i działalność usługowa – 642.808 zł, co stanowi 1,8 
% poniesionych wydatków 

• dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej – 541.091 zł, co stanowi 1,5 % 
poniesionych wydatków 

• obsługa długu – 470.966 zł, co stanowi 1,3 % poniesionych wydatków 

• leśnictwo – 217.921 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków 

• kultura, kultura fizyczna i sport – 67.050 zł, co stanowi 0,2 % 
poniesionych wydatków 

 

 15



Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej przedstawia się następująco (załącznik Nr 3): 
 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                46.070 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
 
Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 60.000 zł otrzymano 46.070 zł, z 
czego wykorzystano 46.070 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie 
regulacji stanów prawnych działek rolnych Skarbu Państwa.  
 
Dział 020 – Leśnictwo                   217.921 zł 
 
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 
 
Z zaplanowanej kwoty 148.000 zł w okresie 12 miesięcy wykorzystano łącznie 
147.629 zł 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 70.292 zł, 
tj. 98,3 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. Wydatki realizowano zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami 
Kłobuck, Herby, Olesno. 
 
Dział 600 – Transport i łączność               6.149.800 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
 

W okresie sprawozdawczym z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wynoszącej 
1.897.982 zł wykorzystano kwotę 1.897.981 zł. 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 – 155.857 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 5.000 zł 

• serwis informatyczny – 6.419 zł 
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• zakup paliwa – 54.342 zł 

• części do maszyn, urządzeń – 23.491 zł 

• materiały drogowe – 88.131 zł 

• znaki, tablice, kratki, słupki, siatka – 50.417 zł 

• czyszczenie dróg – 112.385 zł 

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

• usługi w zakresie remontów dróg wojewódzkich w powiecie – 892.352 zł, w 
tym m.in.: 

♦ wymiana nawierzchni chodnika ul. Staszica w Kłobucku – 237.133 zł 

♦ odwodnienie skrzyżowania DW491 z drogami powiatowymi w m. Biała 
– 103.224 zł 

♦ modernizacja drogi w m. Kamyk – 71.855 zł 

♦ wykonanie likwidacji zastoisk wody – 52.736 zł 

♦ ustawienie nowego krawężnika w ulicy 11 Listopada w Kłobucku – 
23.230 zł 

♦ remont dróg wojewódzkich Patcherem – 136.640 zł 

♦ remont dróg wojewódzkich masą mineralno – asfaltową – 137.250 zł 

• usługi w zakresie remontu mostów i przepustów – 65.432 zł 

• inne (materiały biurowe, wyposażenie, wywóz nieczystości, przegląd 
samochodów, itp.) – 54.786 zł. 

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Plan wydatków wynoszący 4.486.718 zł został w okresie sprawozdawczym 
wykonany w wys. 4.251.819 zł, czyli 94,8 % planu. 

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.851.796 zł sfinansowano: 

• dotację dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie remontu drogi 
Przysieka – Gorzelnia – 44.157 zł 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego 
Zarządu Dróg – 795.685 zł,  

• świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za pranie, posiłki 
regeneracyjne – 23.847 zł 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.870 zł 

• wpłaty na PFRON – 18.556 zł 
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• 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) – 12.622 zł 

• szkolenia – 4.320 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 8.390 zł 

• serwis informatyczny – 8.336 zł 

• koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, energii cieplnej – 18.292 zł  

• ubezpieczenia dróg –24.212 zł, ubezpieczenia samochodów – 3.661 zł 

• zakup paliwa – 38.581 zł 

• opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki – 11.092 zł 

• zakup oleju opałowego – 7.200 zł 

• części do maszyn i urządzeń – 14.299 zł 

• materiały drogowe – 150.531 zł,  

• znaki – 24.437 zł 

• cement, cegły – 12.022 zł, włazy, rury – 5.645 zł 

• pokrycie dachu papą na budynku OD Nr 2 w Przystajni – 34.521 zł 

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

• ścinka zawyżonych poboczy – 78.155 zł 

• wycinka drzew – 7.479 zł 

• przegląd mostów – 28.670 zł 

• ewidencja dróg – 8.600 zł, pomiary – 15.880 zł 

• opracowanie dokumentacji, projektów – 83.017 zł 

• w ramach usług remontowych sfinansowano w 2007 roku na łączną kwotę 
1.117.479 zł, w tym m.in.: 

♦ remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Panki – Koski – 
134.918 zł 

♦ remont mostu w m. Praszczyki – 73.787 zł 

♦ remont nawierzchni drogi Kule – Trzebca – 98.363 zł, zgodnie z 
porozumieniem z gminą Popów 

♦ przebudowa drogi – Ostrowy – Kocin Stary - Cykarzew – 337.579 zł, 
w tym 60.000 zł pozyskano z gminy Miedźno 
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♦ remont mostu ul. Magreta w Krzepicach – 24.211 zł 

♦ remont mostu w m. Zamłynie – 75.455 zł 

♦ przebudowa ulicy Szkolnej w Kłobucku – 8.784 zł 

♦ remont dróg powiatowych Patcherem – 211.060 zł 

♦ remont dróg powiatowych masą mineralno – asfaltową – 54.900 zł 

• wydatki bieżące związane z wykupem nieruchomości pod drogi powiatowe – 
20.953 zł 

• inne wydatki związane z funkcjonowaniem PZD (wyposażenie, środki 
czystości, badania lekarskie, delegacje, wymiana części i urządzeń, przeglądy 
samochodów itp.) – 62.150 zł 

 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano za kwotę 1.400.023 zł: 

• przebudowa drogi Szyszków – Zbory – 965.128 zł, w tym 100.000 zł 
pozyskano z gminy Popów 

• budowa chodników w ciągu 2 dróg powiatowych w m. Popów – 27.759 zł, 
zgodnie z porozumieniem z gminą Popów 

• budowa chodnika w m. Zajączki II – 50.000 zł 

• budowę chodnika w m. Popów (kontynuacja zadania z 2006 roku) – 44.316 zł 

• opracowanie studium wykonalności dla drogi Kuków – Zwierzyniec – 12.200 zł 

• opracowanie studium wykonalności dla drogi Więcki – Wąsosz – 12.200 zł 

• dokumentację projektowo – budowlaną dotyczącą budowy mostu w m. 
Żerdzina – 28.670 zł 

• dotację dla Krzepic na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych – 
223.770 zł, zgodnie z porozumieniem z gminą Krzepice 

• zakup samochodu osobowego Skoda Fabia – 25.000 zł 

• zakup programu YUMA Płace i YUMA Finansowo – księgowy – 10.980 zł 
 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                139.658 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 106.974 zł 
wykonano w okresie sprawozdawczym 106.946 zł. Środki wykorzystano na: 

• zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.216 zł 

 19



• pokrycie kosztów wynagrodzenia biegłego w postępowaniu egzekucyjnym 
należności wobec Skarbu Państwa – 1.500 zł 

• wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za zajęcie nieruchomości pod drogi – 
85.188 zł  

• wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości 
drogowych do odszkodowania – 14.457 zł 

• inne (opłata abonamentowa licznika energii elektrycznej, mapy do celów 
prawnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków) – 1.585 zł 

 

Z planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu 
wynoszącego 32.070 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 31.262 zł, czyli 
97,5 % planu. Środki wykorzystano na: 

• podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 10.583 zł 

• wykonanie podziału nieruchomości dla placówek ZOZ - 5.000 zł 

• publikacja w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i 
remontu – 2.639 zł 

• wycena nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych – 9.584 zł 

• opłaty sądowe – 712 zł 

• inne (opłaty w Kancelarii Notarialnej, wyrysy, wypisy, fundusz remontowy) – 
2.744 zł. 

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 1.450 zł zostały sfinansowane ze środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przeznaczone zostały na zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego dla potrzeb wykonywanych w Powiecie zadań wynikających z 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 
139.658 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                              457.080 zł 

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 
34.277 zł całość wykorzystano 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 
97.703 zł wykorzystano 97.703 zł na modernizację ewidencji gruntów, założenie 
ewidencji budynków dla gminy Lipie 
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rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.074 zł całość 
wykorzystano na wykonanie map do celów prawnych oraz sfinansowanie wypisów z 
rejestru ewidencji gruntów.  

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 319.058 
zł został wykorzystany w kwocie 319.026 zł. Środki wykorzystano na: 

• zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 272.362 zł 

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 1.440 zł 

• zakupy materiałów i wyposażenia – 16.395 zł, w tym m.in.: paliwo, krzesła, 
szafy, biurka, wykładziny, kserokopiarka, komputer, monitor, materiały 
biurowe 

• konserwacja ksero, malowanie pomieszczeń – 3.922 zł 

• opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę – 2.167 zł 

• ubezpieczenie samochodu – 2.135 zł 

• abonament serwisu budowlanego – 1.969 zł  

• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6.638 zł 

• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.275 zł 

• zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 920 zł 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.638 zł 

• inne (m.in. przegląd samochodu, delegacje, badania lekarskie) – 1.165 zł. 
 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                        6.028.614 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 201.840 zł całość wykorzystano 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 245.327 zł, czyli 92,6 % 
planu, w tym: 

• diety dla radnych Powiatu – 233.045 zł 
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• nagrody, medale, puchary (m.in. na VII Mistrzostwa Powiatowe w Halowej 
Piłce Nożnej Seniorów, Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego Kadetów w 
Teakwoon – do, III Familijny Bieg Przełajowy „Biegać każdy może”) – 2.680 zł 

• artykuły spożywcze, filiżanki , serwetki, łyżeczki, legitymacje radnego – 2.488 
zł 

• wynajem sali na sesje Rady – 1.195 zł 

• druk papieru firmowego – 2.891 zł 

• przewóz osób – członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Infrastruktury na teren Obwodu Drogowego Nr 1, przegląd dróg powiatowych 
– 653 zł 

• dofinansowanie druku książek dla stowarzyszenia Polaków poszkodowanych 
przez III Rzeszę – 1.008 zł 

• usługi gastronomiczne na VII Mikołajkowe Rozgrywki Piłki Siatkowej w 
Opatowie – 260 zł 

• druk kalendarzy – 897 zł 

• szkolenie Przewodniczącego Rady Powiatu – 210 zł. 

 

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

 

Plan wydatków bieżących wynoszący 5.666.091 zł został zrealizowany w kwocie 
5.348.807 zł, czyli w 94,4 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.637.721 zł 

• odprawa pośmiertna – 25.296 zł 

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 18.555 zł 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.859 zł 

• szkolenia – 8.388 zł, delegacje pracowników – 3.334 zł, badania lekarskie – 
4.277 zł 

• opłaty za zaświadczenia o niekaralności – 4.100 zł 

• podatek od nieruchomości – 8.724 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 47.491 zł 

• opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 68.994 zł 

• opłaty za dostęp do sieci Internet – 10.396 zł 

• zakup materiałów biurowych – 15.032 zł 

• wydawnictwa, biuletyny – 14.764 zł 
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• zakup paliwa – 15.424 zł 

• abonament LEX i Legalis – 6.637 zł 

• środki czystości, artykuły AGD i materiały eksploatacyjne – 13.946 zł 

• zakup wyposażenia (m.in. krzesła, szafy, biurka, projektor multimedialny, 
telefony) – 78.005 zł 

• części do samochodów i urządzeń – 10.720 zł 

• usługi informatyczne – 21.009 zł 

• usługi pocztowe – 71.442 zł 

• wywóz nieczystości – 5.720 zł 

• wykonanie sieci telefonicznej – 6.500 zł 

• usługi drukarskie i introligatorskie – 4.972 zł 

• pieczątki i ogłoszenia – 5.023 zł 

• zakup tablic rejestracyjnych – 354.477 zł 

• zakup druków komunikacyjnych – 601.495 zł 

• ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 7.333 zł 

• składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 5.931 zł 

• utrzymanie strony internetowej Powiatu, BIP – 2.745 zł 

• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych – 7.162 zł 

• zakup akcesoriów komputerowych, w tym m.in. oprogramowania 
antywirusowe, programy komputerowe, tusze, tonery – 38.824 zł 

• roboty adaptacyjne w budynku byłego Internatu – 23.180 zł 

• wykonanie kontroli dostępu serwera (system alarmowy) – 6.778 zł 

• remont pomieszczeń komisji poborowej – 15.927 zł 

• remont chodnika przy Starostwie – 2.832 zł 

• inne (m.in. olej opałowy, druki, artykuły spożywcze do sekretariatu, montaż 
żaluzji, gablota informacyjna) – 92.182 zł. 

W ramach wydatków majątkowych zakupów dokonano za kwotę 155.878 zł 

• samochód – 53.184 zł, klimatyzatory – 21.350 zł, centralkę – 4.824 zł, zestaw 
regałów do archiwum – 56.120 zł, ksero – 20.400 zł. 

 

Otrzymane z gmin w ramach tego rozdziału środki w wys. 2.070 zł przeznaczono na 
dofinansowanie obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Starostwie. 
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 rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 26.998 zł. Środki przeznaczono na: 

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

• usługi telefoniczne – 461 zł 

• szkolenia - 622 zł 

• zakup komputera – 2.804 zł 

• artykuły biurowe i wykładzina – 1.733 zł 

• artykuły chemiczne, środki czystości – 470 zł 

• inne (m.in. energia, dorabianie kluczy, pieczątki, pranie odzieży) – 2.302 zł 

 

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2007 roku wyniosły 49.764 zł, co stanowi 
99,5 % planu, w tym: 

• nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów o charakterze 
powiatowym (w tym m.in. na Konkurs Antynałogowy, Powiatowy Konkurs 
Matematyczny „Czar Par”, Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Szukamy 
Mistrza”, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Powiatowy Konkurs Języka 
Angielskiego, V Mistrzostwa Polski Miłośników Tańca Towarzyskiego, 
Powiatowy Konkurs Wiedzy Astronomicznej, III Powiatowy Konkurs 
Recytatorski, II Dożynki Powiatowo – Gminne, konkurs „Dzielnicowy Roku”) – 
10.134 zł 

• zakup artykułów spożywczych, kwiatów, naczyń jednorazowych, torebek z 
logo Powiatu – 11.098 zł 

• organizacja Dnia Kobiet – 1.000 zł 

• usługi gastronomiczne związane z organizacją II Ogólnopolskiego Zlotu 
Lotników – 1.000 zł 

• druk folderu okolicznościowego – 1.952 zł 

• przewóz osób na Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr – 1.228 zł 

• usługa gastronomiczna w związku z wizytą delegacji niemieckiej Powiatu 
Hassberge – 2.042 zł 

• przygotowanie i wykonanie ekspozycji „Skarby prehistorii Krzepic” – 2.500 zł 

• plakaty, zaproszenia, banery na prezentację Stołów Wigilijnych „Boże 
Narodzenie na stole” – 3.100 zł 
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• oferta gospodarcza w albumie „Śląskie” – 2.318 zł 

• inne (m.in. publikacja o Mokrej, banery reklamowe, usługi gastronomiczne, 
druk plakatów na Dzień Samorządu, ogłoszenia w prasie) – 13.392 zł. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3.384.361 zł 
  

rozdz. 75404 – Komenda Wojewódzka Policji 

W 2007 roku przekazano kwotę 15.000 zł ze środków rezerwy ogólnej dla Komendy 
Powiatowej Policji na dofinansowanie wyłożenia kostką brukową placu Komendy. W 
związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy 
robót środków nie wykorzystano (zwrot nastąpił w 2008 roku). 

Natomiast przyznane z rezerwy ogólnej środki w kwocie 600 zł przeznaczone na 
sfinansowanie wydatków związanych z dodatkową służbą w obrębie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kłobucku podczas Dożynek zostały wykorzystane w całości. 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 
3.197.223 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym całość środków. Na 
zabezpieczenie wynagrodzeń funkcjonariuszy wydatkowano łącznie 2.243.500 zł, co 
stanowi 70,2 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki składają się: 

• wypłata równoważnika za brak i remont lokalu mieszkalnego – 85.308 zł 

• dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 66.880 zł 

• dopłata do przejazdów dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 9.375 zł 

• pomoc mieszkaniowa – 11.920 zł 

• równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 94.393 zł 

• zakup materiałów biurowych, prasy – 17.720 zł  

• smary, materiały pędne – 42.968 zł  

• materiały i wyposażenie łączności, informatyki i transportu – 34.867 zł 

• opał – 21.920 zł  

• materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe – 29.219 zł  

• materiały potrzebne do remontów nieruchomości – 221.978 zł 

• materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 84.000 zł 

• wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 13.547 zł 

• zapłata za energię elektryczną – 21.428 zł 
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• zapłata za gaz i wodę – 2.647 zł 

• remont i naprawa sprzętu informatycznego i transportowego – 7.268 zł,  

• remont pomieszczeń, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz 
założeń projektowych termomodernizacji budynku – 47.214 zł 

• konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 5.834 zł  

• badania lekarskie pracowników i kandydatów na funkcjonariuszy – 16.016 zł  

• delegacje – 4.542 zł  

• usługi telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, pocztowe itp. – 12.500 zł  

• szkolenia – 17.818 zł,  

• opłaty za usługi internetowe – 3.353 zł 

• ubezpieczenia samochodów – 10.183 zł,  

• podatek od nieruchomości – 14.319 zł 

• opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 485 zł  

• inne (inne materiały, naprawa sprzętu biurowego, opłata za korzystanie ze 
środowiska, opłaty RTV, zasiłki na zagospodarowanie itp.) – 56.021 zł. 

Z planu wydatków majątkowych w wys. 150.208 zł wykorzystano 50.208 zł, czyli 
całość środków przyznanych z Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu 
ciężarowego o masie do 3,5 tony do przewozu sprzętu, zaopatrzenia, środków 
gaśniczych wykorzystywanych w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej. W związku z 
przesunięciem prac termomodernizacyjnych budynku Komendy PSP nie 
wykorzystano natomiast środków pochodzących z budżetu Powiatu w kwocie 
100.000 zł. 

 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 121.330 zł 
wydatkowano całość środków. Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych 
wydatkowano 30.730 zł, a kwotę 90.600 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               470.966  zł 
 
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
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Z planu wydatków wynoszącego 471.300 zł wydatkowano w okresie 
sprawozdawczym zgodnie z potrzebami 470.966 zł, czyli 99,9 % planu. Środki 
wykorzystano na: 

• spłatę odsetek od kredytów – 470.380 zł  

• zapłatę prowizji z tytułu prowadzenia rachunku na prefinasowanie budowy 
mostu w Wąsoszu oraz z tytułu przelewów z tego rachunku – 586 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 w 
Kłobucku zapewniono w budżecie Powiatu kwotę 1.650.000 zł jako zabezpieczenie 
tego poręczenia.  

Uchwałą Nr 74/XI/07 z dnia 4 października 2007 roku Rada Powiatu udzieliła 
poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami w wysokości do 1.650.000 
zł na okres do 30 listopada 2008 roku, wydłużając tym samym termin spłaty kredytu 
przez ZOZ o 1 rok.  
 
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 
oraz rezerwa ogólna. Rezerwa celowa została wykorzystana w całości na zadania 
oświatowe i edukacyjne, natomiast z rezerwy ogólnej pozostało na koniec 2007 roku 
10.077 zł. 

W trakcie roku budżetowego uruchamiano rezerwę ogólną m.in. na dofinansowanie 
budowy parkingu przy Komendzie Policji w Kłobucku, sfinansowania składek na 
ubezpieczenia sprzętu, budynków itp. w jednostkach Powiatu, dofinansowania 
przebudowy drogi powiatowej Lipie – Zbory, udzielenia pomocy finansowej gminie 
Kłomnice dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną, dofinansowania remontu 
pomieszczeń piwnicznych i pomieszczeń obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
dofinansowania instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Krzepicach i 
Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz innych zadań oświatowych. 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie            11.538.735 zł 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 
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Plan wydatków w tych rozdziałach wynoszący 11.346.239 zł został w okresie 
sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 11.346.244 zł. Środki wykorzystano na: 

• zabezpieczenie kosztów bieżącego funkcjonowania 5 zespołów szkół – 
łącznie –11.275.082 zł, w tym: 

♦ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników obsługi i 
administracji – 9.703.064 zł, co stanowi 85,5 % wszystkich wydatków 
bieżących 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 480.660 zł 

♦ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i ZS 
w Krzepicach – 104.303 zł 

♦ odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia w ZS Nr 2 – 35.118 zł 

♦ świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 30.265 
zł 

♦ zakup opału – 160.296 zł 

♦ wyposażenie (m.in. meble, stolik, krzesła do 2 sal lekcyjnych i regały do 
biblioteki w ZS w Waleńczowie, stoliki, krzesła do pracowni 
informatycznej, centrala telefoniczna w ZS Nr 2 ) – 56.691 zł 

♦ opłaty za energię , wodę, ścieki – 118.405 zł 

♦ zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek – 35.905 zł, w tym  

♦ szkolenia pracowników, kursy uczniów – 72.169 zł 

♦ wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 31.084 zł 

♦ opłaty za Internet – 15.729 zł 

♦ delegacje pracowników – 28.198 zł 

♦ materiały biurowe, wydawnictwa, druki – 34.745 zł 

♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 24.456 
zł 

♦ wpłaty na PFRON – 28.618 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 24.966 zł 

♦ remont pomieszczeń i budynków (w ramach wydatków remontowych 
przeprowadzono m.in. wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni 
informatycznej ZS Nr 2 – 6.155 zł, ) –109.862 zł 

♦ inne (materiały do bieżących napraw, badania lekarskie, prowizje 
bankowe, wywóz nieczystości, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, 
pieczątki itp.) – 251.710 zł 

• wydatki majątkowe związane były z: 
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♦ budową instalacji zasilania hydrantów przeciwpożarowych w budynku 
Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku – 59.500 zł  

♦ modernizacją części ogrodzenia (wymiana ogrodzenia na betonowe) w 
Zespole Szkół w Waleńczowie – 11.662 zł. 

 

Należy tu zauważyć, że przyznana z Ministerstwa Finansów część oświatowa 
subwencji ogólnej w wysokości 11.543.256 zł nie zabezpieczyła potrzeb w zakresie 
realizacji w Powiecie zadań oświatowych i wychowawczych. Z dochodów własnych 
przeznaczono na dofinansowanie tych zadań kwotę 693.981 zł. 

 

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 52.489 zł. 

 

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z planu wydatków wynoszącego 140.531 
zł kwotę 138.002 zł na: 

• dotację dla stowarzyszenia „Nasze zdrowie” przyznaną w ramach otwartego 
konkursu ofert na zorganizowanie konferencji szkoleniowej nt. Rak szyjki 
macicy – 908 zł 

• sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 84.248 zł 

• sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego 
egzaminu maturalnego (środki z dotacji z budżetu Wojewody) – 17.498 zł 

• dofinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (środki z dotacji z budżetu Wojewody) – 
400 zł 

• sfinansowanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz 
w Zespole Szkół w Krzepicach – 32.280 zł, w tym środki z dotacji z budżetu 
Wojewody – 24.000 zł 

• ogłoszenia w prasie - 2.668 zł. 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 
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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. 152.212 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 – 25.262 zł. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia               1.198.092 zł 

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 

Z planu wydatków wynoszącego 500.000 zł wydatkowano z dochodów Powiatu 
414.990 z przeznaczeniem dla ZOZ na: 

• opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany 
wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynku Szpitala 
Rejonowego w Kłobucku – 28.670 zł 

• sfinansowanie wstępnego studium wykonalności do pozyskania 
funduszy unijnych, wymianę okien w ramach termomodernizacji w 
Szpitalu Rejonowym w Kłobucku i Krzepicach oraz Poradni 
Specjalistycznej i budynku administracyjnym – 90.937 zł 

• wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 
Szpitalach w Kłobucku i Krzepicach – 12.932 zł 

• wykonanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalach 
Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach – 99.986 zł 

• zakup nowego ambulansu – 182.465 zł 

 

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 
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W związku z podpisaniem porozumień z gminą Wręczyca Wielka otrzymano 40.000 
zł, które w całości wykorzystano na dofinansowanie remontu Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia we Wręczycy Wielkiej celem przystosowania go dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz 25.000 zł na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalei. 

Z dotacji otrzymanej z gminy Kłobuck w wys. 50.000 zł całość wykorzystano na 
remont budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i Nr 2 w Kłobucku. 

Środki z budżetu Powiatu przekazane do ZOZ w wys. 11.100 zł wykorzystano w 
całości na remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Rębielicach Królewskich. 

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale 126.100 zł. 

 

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 657.833 zł wykorzystano 657.001 zł,  w tym: 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

Z dotacji w wysokości 631.524 zł całość wykorzystano 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 25.477 zł na składki 
na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka. 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna               2.629.796 zł 

 

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 1.783.878 zł, co stanowi 99,6 % 
planu, w tym: 

• na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka 
dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 108.909 zł 

• na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 6 wychowanków, 
usamodzielnianie 3 wychowanków opuszczających placówki oraz pomoc 
rzeczową dla 2 wychowanków Domu Dziecka wydatkowano 48.374 zł, co 
stanowi 96,8 % planu. Powyższa kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym 
zakresie. 
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• na utrzymanie Domu Dziecka wydatkowano 1.626.595 zł, z czego z innych 
powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci pozyskano kwotę 
1.190.883 zł, z dotacji od Wojewody pozyskano 23.592 zł oraz 412.120 zł 
zabezpieczono z dochodów własnych, w tym: 

♦  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.181.447 zł, 
z tego 3.592 zł pokryto z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na 
finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. W 
celu poprawy warunków opieki i bezpieczeństwa zwiększyła się o 2 osoby, 
w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba pracowników pedagogicznych. 

♦ świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 
4.298 zł 

♦ kieszonkowe dla wychowanków – 8.276 zł 

♦ materiały biurowe, wydawnictwa, druki – 3.654 zł 

♦ zakup paliwa – 9.666 zł 

♦ opał – 17.608 zł 

♦ środki czystości – 10.291 zł 

♦ wyposażenie 4 pomieszczeń do cichej nauki – 43.721 zł (z tego 20.000 zł 
pokryto z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na dostosowanie 
placówki do obowiązujących standardów) 

♦ materiały związane z utrzymaniem budynku, remontami bieżącymi – 
21.833 zł 

♦ remont i konserwacja pomieszczeń i budynków – 7.500 zł 

W 2007 roku wyremontowano 2 klatki schodowe i korytarz. Odnowione 
zostały także pokoje, w których zamieszkują dzieci w 2 rodzinkach. 
Ponadto przeprowadzono także remont dachu. 

♦ odzież, obuwie – 21.694 zł 

♦ zakup żywności – 124.220 zł 

♦ lekarstwa i materiały medyczne – 7.542 zł 

♦ zakup podręczników – 7.149 zł 

♦ energia elektryczna, woda, ścieki – 36.397 zł 

♦ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie – 4.643 zł 

♦ opłaty za internat, przedszkole i ośrodki lecznicze – 14.676 zł 

♦ bilety miesięczne wychowanków – 1.533 zł 

♦ wycieczki i opłaty szkolne – 19.145 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 7.324 zł 
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♦ opłaty za Internet – 2.015 zł 

♦ ubezpieczenia samochodów, budynku – 3.054 zł 

♦ ubezpieczenie NW wychowanków i OC personelu – 1.602 zł 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.280 zł 

♦ opłata za trwały zarząd –1.587 zł 

♦ inne (artykułu gospodarstwa domowego, części do samochodów i 
urządzeń, szkolenia, usługi fryzjerskie, delegacje pracowników, 
materiały papiernicze, akcesoria komputerowe itp.) – 20.440 zł. 

W 2006 roku Dom Dziecka w Kłobucku dysponował 55 miejscami. Na przestrzeni 
całego roku w placówce przebywało łącznie 75 wychowanków. 

 

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 

Plan wydatków wynoszący 540.222 zł został wykonany w kwocie 534.210 zł, tzn. w 
98,9 % planu, w tym: 

• kwotę 26.133 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę 
świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się 
dzieci z naszego powiatu 

• 508.077 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin 
zastępczych i pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych, z czego 73.477 zł otrzymano z innych powiatów 
właściwych na miejsce zamieszkania dzieci. 

 

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Z planu wydatków wynoszącego 271.668 zł wykorzystano 270.708 zł, czyli 99,6 % 
planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 248.336 zł, z 
czego 5.803 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego na 
sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.632 zł,  

• opłaty za Internet – 2.423 zł 

• świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 699 
zł 

• usługi telekomunikacyjne – 2.311 zł 

• szkolenia – 1.993 zł 
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• materiały biurowe i informacyjne, środki czystości, zakup wyposażenia (biurka, 
drukarka, niszczarki) – 4.195 zł 

• energia elektryczna i cieplna – 1.719 zł 

• zakup tonerów, licencji programu zabezpieczającego i akcesoriów do 
komputerów – 1.517 zł 

• inne (badania pracowników, delegacje, materiały papiernicze itp.) – 1.883 zł 

 

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

Z własnych dochodów przeznaczono na wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
Kłobucku kwotę 15.000 zł (w ramach otwartego konkursu ofert), którą w całości 
wykorzystano na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka. 

 

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. 

Ponadto z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 20.000 zł na pomoc 
dla gminy Kłomnice dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. 

Ogółem wykorzystano w tym rozdziale 26.000 zł. 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej           1.200.362 zł 
 

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 

Na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku wydatkowano w 2007 roku 1.200.362 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.033.088 zł, z 
czego 11.402 zł sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.213 zł 

• materiały biurowe, wydawnictwa, druki – 12.513 zł 

• paliwo – 2.818 zł 

• zakup aparatów telefonicznych, wentylatorów, przepływowych ogrzewaczy 
wody, foteli – 2.626 zł 

• energia elektryczna, woda, ścieki – 12.083 zł 
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• olej opałowy – 20.630 zł 

• środki czystości – 1.803 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 8.600 zł 

• konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu – 8.054 zł 

• usługi remontowe po zalaniu budynku (malowanie pomieszczeń, naprawa 
dźwigu osobowego) – 18.941 zł 

• remont i przebudowa sali obsługi bezrobotnych – 14.567 zł 

• przegląd techniczny kotłowni – 3.591 zł 

• ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodów – 4.212 zł 

• opłata za trwały zarząd – 8.640 zł 

• podatek od nieruchomości – 1.788 zł 

• inne (części do samochodu, opłaty RTV, pieczątki, karty postojowe itp.) – 
9.195 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza            1.824.229 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 128.368 zł został zrealizowany w całości, w tym: 

• na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 119.329 zł,  

• na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.039 zł,  

 

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 688.366 zł, w tym: 

• na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Kłobucku wydatkowano w 2007 roku 687.744 zł, z czego zabezpieczono:  

♦ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 622.249 zł 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.825 zł 

♦ świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 1.155 zł 

♦ koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz wody i ścieków – 3.013 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 2.331 zł 

♦ usługi pocztowe – 2.390 zł 

 35



♦ delegacje pracowników – 5.162 zł 

♦ materiały biurowe, wydawnictwa, druki – 4.077 zł 

♦ materiały biurowe, akcesoria komputerowe – 1.137 zł 

♦ pomoce dydaktyczne – 1.819 zł 

♦ remont pomieszczeń – 9.028 zł 

♦ inne (opłaty za Internet, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu, 
środki czystości, woda „Dar Natury” itp.) – 5.558 zł 

W ramach wykorzystanej ogółem kwoty 687.744 zł, 5.221 zł sfinansowano z 
dotacji z budżetu Wojewody na realizację programu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole” . Środki wykorzystano na zorganizowanie punktu 
konsultacyjnego w Zespole Szkół w Przystajni (wynagrodzenia psychologów i 
pedagogów, materiały biurowe, papier do drukarki itp.) 

• przekazano dotację dla Miasta Częstochowy na objęcie opieką 
psychologiczno – pedagogiczną dzieci autystycznych i z wadami narządu 
wzroku w kwocie 622 zł. 

 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji wdrażającej w wys. 1.121.112 zł 
wykorzystano w okresie sprawozdawczym zgodnie z potrzebami 999.590 zł, czyli 
89,2 % 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 19.159 zł. 

Stypendia dla uczniów zostały sfinansowane w następujący sposób: 

• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 680.217 zł 

• ze środków budżetu państwa – 319.373 zł. 

 

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano w 2007 
roku 4.000 zł, czyli 100 % planu. 

 

rozdz. 85495 – Pozostała działalność 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.905 zł, czyli 100 % planu na 
sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
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emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Kłobucku. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      31.495 zł 

 

rozdz. 92195 – Pozostała działalność 

Plan wydatków na 2007 rok wynosił 50.000 zł. Wydatkowano 31.495 zł z 
przeznaczeniem na: 

• 3.000 zł przekazano dla gminy Popów na zorganizowanie obchodów Dnia 
Strażaka oraz 4.000 zł przekazano dla gminy Miedźno na zorganizowanie 
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych 

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

♦ Zarząd Powiatowy OSP – 4.000 zł („Strażak – ratownik i patriota”) 

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

♦ ZHP – Hufiec Kłobuck – 2.000 zł („Harcerze strażnikami 
betlejemskiego światła pokoju”) 

♦ Liga Obrony Kraju – 2.000 zł (obchody rocznic i świąt państwowych) 

♦ Stowarzyszenie” Prom” – 2.000 zł (II Festiwal folklorystyczny 
Powiatu Kłobuckiego) 

Wszystkie wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.  

Nie wykorzystano natomiast dotacji przyznanej dla Zarządu Powiatowego 
ZMW – 5.000 zł na organizację Dożynek Powiatowych. 

• 2.500 zł przeznaczono na nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
dla P. Krawczyk 

• 495 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursie Pieśni Patriotycznej 

• 1.500 zł przeznaczono na wykonanie koncertu Blues nad Okszą. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport          35.555 zł 

 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 50.000 zł 
kwotę 35.555 zł, w tym: 
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• 29.790 zł przeznaczono na dotacje dla następujących organizacji działających 
w Kłobucku: 

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

♦ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 11.000 zł (współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży Powiatu Kłobuckiego, wykorzystano 100% 
dotacji) 

♦ Stowarzyszenie „Maraton” – 1.290 zł (organizacja I turnieju piłki nożnej 
juniorów im. red. J. Ciszewskiego – przyznano kwotę 1.500 zł, 
wykorzystano 1.290 zł) 

♦ Powiatowe Zrzeszenie LZS – 11.000 zł (Powiatowe Mistrzostwa LZS w 
piłce siatkowej, wykorzystano 100% dotacji) 

♦ Zarząd Powiatowy ZMW – 4.000 zł (Młodzieżowy Eurozlot, 
wykorzystano 100% dotacji) 

♦ Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 1.500 zł 
(XV Jubileuszowy Ogólnopolski Bieg Krzepkich, wykorzystano 100% 
dotacji) 

• zakupiono medale, puchary i nagrody na imprezy sportowe (m.in. na Turniej 
Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej, II Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w 
Halowej Piłce Nożnej, II Powiatowy Grand Prix w Tenisie Stołowym, II 
Węglowicki Bieg o Puchar Starosty, Kolarskie Drużynowe Mistrzostwa Polski, 
Bieg Trzeźwości itp.) – 3.551 zł 

• zakupiono artykuły spożywcze na organizację niektórych w/wym imprez – 
1.215 zł 

• wynajem autokaru na Puchar Europy w Finlandii – 999 zł. 
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5. REALIZACJA PRZYCHODÓW W  2007  ROKU  
 
 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik Nr 4) w 
kwocie 1.311.098 zł z tytułu osiągnięcia wolnych środków z 2006 roku. 

W związku z niezakwalifikowaniem się dróg powiatowych do objęcia wsparciem ze 
środków unijnych nie zaciągnięto w 2007 roku planowanego w uchwale budżetowej 
kredytu. 

Nie zaciągano także pożyczki w WFOŚiGW i kredytu na termomodernizację budynku 
Komendy Powiatowej PSP. 

Natomiast wydatki związane z termomodernizacją budynków szpitali rejonowych w 
Kłobucku i Krzepicach planowane w uchwale budżetowej do sfinansowania z 
kredytu, zostały sfinansowane z dochodów własnych powiatu. 
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6. REALIZACJA ROZCHODÓW W 2007 ROKU  

 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 2.704.834 zł rozchodów (załącznik 
Nr 5), z tego: 

• na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 1.162.637 zł, co 
stanowi 95,2 % planu.  

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat. W 
2007 roku zakończono spłatę kredytu zaciągniętego w USD w kwocie 1.500.000 
zł na zadania drogowe. 

• na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
prefinansowanie budowy mostu w Wąsoszu wydatkowano 1.542.197 zł. 
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7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 
ROKU 

 

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2007 roku 
wyniosły 9.324.249 zł. Całość stanowiły zobowiązania wobec banków komercyjnych.  

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla 
ZOZ Kłobuck wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 1.324.746 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności Powiatu wynosiły 83.824 zł, w tym z tytułu 
dostaw towarów i usług 27.421 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 10). 
 

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 4.437 zł. Dochody w wys. 
15.540 zł osiągnięto z tytułu dzierżawy pomieszczeń na sklepik oraz sali lekcyjnej 
na kurs nauki jazdy – 13.216 zł, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji 
szkolnych – 775 zł, różnych dochodów (wpłaty za wodę) – 1.329 zł oraz odsetek – 
220 zł.  

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 13.435 zł na: 

♦ zakup piekarników, płyt elektrycznych, baterii, syfonu, umywalki, mebli 
barowych do pracowni żywienia blachy powlekanej, profili do pracowni na 
warsztatach szkolnych – 12.592 zł 

♦ podatek od nieruchomości – 843 zł. 

     Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 6.542 zł. 
 

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 265 zł. Dochody w wys. 
4.421 zł osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu sali na kurs nauki jazdy – 3.000 zł  

♦ opłat za duplikaty świadectw i inne druki – 1.388 zł 

♦ odsetek – 33 zł 

 Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 3.998 zł na: 

♦ materiały biurowe – 538 zł 

♦ artykuły do remontu – 215 zł 

♦ artykuły spożywcze na egzaminy – 482 zł 

♦ środki czystości – 1.897 zł 

♦ montaż rolet – 330 zł 

♦ opłaty za dostęp do sieci Internet – 213 zł 

♦ usługi telefoniczne – 241 zł 
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♦ wyposażenie na potrzeby egzaminów – 82 zł 

       Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 688 zł. 
 

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

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

♦ czynszu i opłat eksploatacyjnych – 28.200 zł 

♦ odsetek bankowych – 134 zł 

♦ wydawania duplikatów świadectw i legitymacji – 312 zł. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 33.244 zł na: 

♦ artykuły biurowe – 4.296 zł 

♦ znaczki i opłaty pocztowe – 987 zł 

♦ materiały do bieżących napraw – 7.979 zł 

♦ akcesoria komputerowe – 505 zł 

♦ wydawnictwa – 3.986 zł 

♦ przeglądy, konserwacje sprzętu – 621 zł 

♦ opłata roczna (Szkolny Związek Sportowy) – 140 zł 

♦ sprzęt szkolny, gospodarczy – 1.958 zł 

♦ zakup środków czystości – 968 zł 

♦ remont schodów, kafelki, usługi – 5.884 zł 

♦ inne (papier do drukarek, kopie druków, usługi poligraficzne itp.)) – 5.920 
zł 

       Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.947 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Zespole Szkół w 
Krzepicach 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 15.487 zł. Dochody w wys. 
147.169 zł osiągnięto z tytułu:  

♦ opłat za wydawanie duplikatów legitymacji – 665 zł 

♦ wynajmu i dzierżawy lokali – 27.535 zł 

♦ opłat mieszkaniowych – 45.771 zł 

♦ usług ksero – 6.332 zł 
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♦ wpływów ze sklepiku szkolnego – 62.194 zł 

♦ kursu języka niemieckiego – 4.570 zł 

♦ odsetek – 102 zł. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 154.730 zł na: 

♦ wynagrodzenia bezosobowe – 6.892 zł 

♦ zakup opału – 33.981 zł 

♦ zakup artykułów biurowych i papieru do drukarek – 3.797 zł 

♦ prasa, poradniki, paliwo do kosiarki – 6.545 zł 

♦ towar do sklepiku – 46.171 zł 

♦ wyposażenie (ogrzewacz, chłodziarka) – 3.320 zł 

♦ środki czystości – 4.644 zł 

♦ materiały (farby, kreda, cement, znaczki) – 6.329 zł 

♦ zakup książek – 1.572 zł 

♦ zakup energii – 16.377 zł 

♦ opłaty za wodę i ścieki – 8.028 zł 

♦ naprawa kserokopiarki i kasy fiskalnej – 1.277 zł 

♦ naprawa instalcji elektrycznej – 3.165 zł 

♦ remont pomieszczeń – 5.270 zł 

♦ wywóz nieczystości – 443 zł 

♦ usługi kominiarskie – 714 zł 

♦ podatek od towarów i usług – 2.037 zł 

♦ inne (opłaty pocztowe, szkolenia itp.) – 4.168 zł 

       Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 7.926 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Domu Dziecka w 
Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 574 zł. Dochody w wys. 4.143 zł 
osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń – 4.007 zł 

♦ odsetek bankowych – 136 zł. 

      Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 3.507 zł na zorganizowanie kolonii – 
3.093 zł, obóz terapeutyczny wychowanki – 50 zł, zorganizowanie wycieczki do 
Warszawy i Łodzi – 259 zł, przewóz darów – 105 zł.  
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    Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 209 zł, stan należności 1.001 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kłobucku 

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

♦ wynajmu pomieszczeń – 41.214 zł 

♦ odsetek bankowych – 152 zł  

      Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 41.228 zł na: 

♦ materiały biurowe, wydawnictwa – 3.355 zł 

♦ energię elektryczną – 8.013 zł 

♦ opłaty za wodę i ścieki – 2.057 zł 

♦ naprawa centrali przeciwpożarowej, dozór techniczny windy, pomiar 
instalacji elektrycznej i odgromowej – 4.634 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 6.109 zł 

♦ podatek od nieruchomości – 3.577 zł 

♦ paliwo –2.550 zł 

♦ środki czystości – 1.244 zł 

♦ badania lekarskie – 390 zł 

♦ inne (przegląd samochodu, delegacje, wywóz nieczystości itp.) – 9.299 zł 

      Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 274 zł. 

 
• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 9.146 zł. Dochody w wys. 14.365 zł 
osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego Nr 2 – 14.091 zł 

♦ odsetek bankowych – 274 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.059 zł, w tym: 

♦ zakupy materiałów (środki czystości, miał, artykuły malarskie) –13.240 
zł 

♦ opłaty za wodę i ścieki – 980 zł 

♦ zakup usług (usługi asenizacyjne, prowizje od przelewów, wymiana 
grzejników, usługi kominiarskie) – 1.295 zł 
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♦ podatek VAT – 2.544 zł. 

Stan środków na koniec roku wyniósł 5.452 zł.  
 
 
 
Ponadto w 2007 roku funkcjonowały 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. 40.430 zł osiągnięto 
z tytułu darowizn pieniężnych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 38.377 zł, 
w tym na zorganizowanie kolonii – 35.577 zł, na obóz terapeutyczny wychowanki – 
900 zł, na zorganizowanie wycieczki do Warszawy i Łodzi na zawody sportowe – 
1.600 zł i kontener na śmieci po generalnych porządkach – 300 zł. Stan środków 
pieniężnych na koniec roku wyniósł 2.520 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 23 zł. Dochody w wys. 1 zł osiągnięto z 
odsetek. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 24 zł. 
 

• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Komendzie 
Powiatowej PSP  w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.169 zł. Dochody w wys. 10 zł 
osiągnięto z odsetek od darowizn. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całość 
środków na zakup akcesoriów samochodowych. 

 
• rachunek dochodów własnych funkcjonujący przy Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Kłobucku 

Dochody w wys. 28.438 zł osiągnięto z tytułu uzyskanego odszkodowania 

      Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 28.158 zł na remont dźwigu i naprawę 
pieca c.o. 

      Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 280 zł. 
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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.  

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS Nr 1 stanowiły wpływy z produkcji 
różnych elementów wykonywanych przez uczniów na praktykach szkolnych. Przy 
Gospodarstwie funkcjonuje również Stacja Kontroli Pojazdów, która świadczy usługi 
dla ludności. Gospodarstwo pomocnicze przy ZS Nr 1 w Kłobucku uzyskało 
przychody w wysokości 275.053 zł tj. 80,9 % planowanych. Na wielkość tę składają 
się głównie:  

• wpływy z usług – 184.097 zł (przede wszystkim wpływy z usług 
wykonywanych przez Stację Kontroli Pojazdów)  

• sprzedaż wyrobów – 65.918 zł,   

• robocizna uczniowska –  16.899 zł,  

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.405 zł 

• dotacja przedmiotowa z budżetu Powiatu – 1.639 zł 

• pokrycie amortyzacji – 1.450 zł 

• odsetki – 645 zł. 

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie 274.575 zł. Największy udział w kosztach 
miały: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.255 zł  

• zakup materiałów i wyposażenia – 67.539 zł 

• zakup usług pozostałych – 15.066 zł. 

Rok 2007 dla gospodarstwa zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w 
wysokości 478 zł.  

Plan i wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego przedstawia 
załącznik Nr 11. 
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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. 141.144 zł, czyli w 117,6 % planu. Przychody 
stanowiły tu: 

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

♦ wpłaty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar 
za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 1.202 zł 

♦ odsetki bankowe – 2.896 zł 

Natomiast koszty poniesione w wys. 59.469 zł, czyli w 40,8 % planu zostały 
przeznaczone na : 

♦ dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla Gminnego 
Przedszkola w Przystajni – 2.000 zł 

♦ dotacja dla ZHP „Gramy w zielone – Zawady 2007” – 3.000 zł 

♦ dotacje dla spółek wodnych funkcjonujących w powiecie – 12.000 zł 

♦ nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów o charakterze 
powiatowym, w tym nagrody dla zwycięzców VII Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego, VI Powiatowego Konkursu Dendrologicznego 
itp. – 2.165 zł 

♦ zakup 2 monitorów i notebooka – 4.069 zł 

♦ zestaw do analizy wody dla ZS Nr 3 w Kłobucku – 1.145 zł 

♦ wywóz odpadów – 18.475 zł 

♦ abonament LEX, szkolenia – 4.067 zł 

♦ inne (m.in. pilarka, prenumerata, bilety na targi POLEKO, zakup licencji 
i programów) – 12.548 zł 

Stan środków na początek roku wynosił 25.716 zł, natomiast na koniec roku wyniósł 
107.391 zł.  

 

• Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
który zrealizował przychody w wys. 661.838 zł, co stanowi 114,1 % planu. 
Przychody stanowiły tu: 

 48



♦ wpływy z usług (m.in. sprzedaż map, wypisów z rejestru gruntów, 
wpływy z uzgodnień dokumentacji projektowej, wpływy ze zgłoszeń 
prac geodezyjnych) – 629.894 zł 

♦ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na wznowienie oraz pomiar 
kontrolny punktów osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu 
kłobuckiego – 20.000 zł 

♦ odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych 
wpłat – 11.865 zł 

♦ koszty upomnienia – 79 zł 

Natomiast koszty poniesiono w wysokości 611.026 zł, co stanowi 96,2 % 
planu, w tym na : 

♦ zakup materiałów biurowych do kserokopiarek, drukarek, plotera, 
maszyny wielkoformatowej – 10.716 zł 

♦ zakup sprzętu i oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych – 
50.856 zł 

♦ zakup materiałów papierniczych – 6.471 zł 

♦ zakup sprzętu komputerowego – 11.870 zł 

♦ modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków 
i lokali dla Gm. Lipie – 121.897 zł 

♦ inwentaryzacja stanu technicznego osnowy wysokościowej powiatu 
– 48.946 zł 

♦ modernizacja osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu – 
193.500 zł 

♦ asysta techniczna oprogramowania w szczególności V – System – 
12.451 zł 

♦ odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym – 128.346 zł 

♦ inne (m.in. ogłoszenia, zakup części do sprzętu, zakup i montaż 
generatorów przeciwpożarowych, zakup biurek, krzeseł, abonament 
LEX – Omega.) – 25.973 zł 

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 100.280 zł, 
natomiast stan środków obrotowych PFGZGiK na koniec roku wyniósł 151.092 
zł. 

Plan i wykonanie przychodów i kosztów funduszy przedstawia załącznik Nr 12. 
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  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok 
opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań: 

− Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych,  

− Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,  

− Rb - 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej,  

− Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,  

− Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających 
osobowości prawnej,  

− Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,  

− Rb – NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

− Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych 

− Rb – N o stanie należności.  

  

Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowych terminach złożone w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

  

Ustawowy termin złożenia bilansów zbiorczych upływa z dniem 30 kwietnia 
2008 roku. 

 

         

  

 za Zarząd Powiatu 

Stanisław Garncarek 
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Załącznik Nr 1 

 

Zestawienie zbiorcze budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2007 rok 
 
 
 

                   w złotych 

Wykonanie 
w 2007 roku 

Plan na 
2007 rok 

% 
wykon. 
(5:4) 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 
2007 rok  
wg uchwały 
budżetowej 

po 
zmianach 

1 2 3 4 5 6 
I. DOCHODY  OGÓŁEM 44.490.231 39.581.001 39.260.584 99,2 

 w tym:     

1. Subwencje 15.241.860 15.237.601 15.237.601 100 

2. Dotacje 9.564.053 9.461.577 9.355.316 98,9 

3. Pozostałe dochody 19.684.318 14.881.823 14.667.667 98,6 

II. WYDATKI  OGÓŁEM 44.008.230 38.129.233 35.504.946 93,1 

 w tym:     

1. Wydatki bieżące 36.074.560 35.828.699 33.397.684 93,2 

2. Wydatki majątkowe 7.933.670 2.300.534 2.107.262 91,6 

III. PRZYCHODY 2.280.865 1.311.098 1.311.098 100 

IV. ROZCHODY 2.762.866 2.762.866 2.704.834 97,9 
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Załącznik Nr 2 
 

Dochody budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku  
 

 
 
           w złotych 

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 
2007 rok 
wg 
uchwały 
budż. 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie % 
na dzień  wykon.
31.12.07.   

(7:6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Ogółem: 44.490.231 39.581.001 39.260.584 99,2

010   Rolnictwo i łowiectwo 60.000 60.000 46.070 76,8

 01005  Prace geodezyjno –
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

60.000 60.000 46.070 76,8

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

60.000 60.000 46.070 76,8

020   Leśnictwo 148.000 148.000 147.629 99,7
 02001  Gospodarka leśna 148.000 148.000 147.629 99,7

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

148.000 148.000 147.629 99,7

600   Transport i łączność 10.176.656 4.429.162 4.224.966 95,4

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

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

1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

 60014  Drogi publiczne powiatowe 8.347.538 2.531.180 2.326.985 91,9
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  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 5.775 -

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0920 Pozostałe odsetki - - 2.116 -

  0970 Wpływy z różnych dochodów - - 394 -

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

320.000 123.750 123.750 100

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

380.000 268.784 194.906 72,5

  6298 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji 
powiatów pozyskane z 
innych źródeł 

6.105.342 122.680 134.077 109,3

  6300 Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

- 473.770 323.770 68,3

  8538 Środki pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczone na 
finansowanie programów i 
projektów realizowanych 
przez jednostki sektora 
finansów publicznych 

1.542.196 1.542.196 1.542.197 100

700   Gospodarka mieszkaniowa 687.058 1.141.079 1.163.592 102,0

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

687.058 1.141.079 1.163.592 102,0

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

74.719 74.719 75.273 100,7

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

20.286 20.286 28.707 141,5

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności 
nieruchomości 

569.440 937.600 950.439 101,4
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  0910 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

- - 777 -

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

22.613 106.974 106.946 100

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

- 1.500 1.450 96,7

710   Działalność usługowa 394.584 457.262 457.834 100,1

 71012  Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 

34.277 34.277 34.277 100

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

34.277 34.277 34.277 100

 71013  Prace geodezyjne i 
kartograficzne 

77.703 97.703 97.703 100

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

77.703 97.703 97.703 100

 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 
realizowane przez powiat 

6.074 6.074 6.074 100

 71015  Nadzór budowlany 276.530 319.208 319.780 100,2

  0570 Grzywny, mandaty i inne 
kary pieniężne od ludności 

150 150 25 16,7

  0920 Pozostałe odsetki - - 729 -

  2110 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na zadania 

276.380 319.058 319.026 100
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bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
realizowane przez powiat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

750   Administracja publiczna 3.243.775 3.207.613 2.307.509 71,9

 75011  Urzędy wojewódzkie 201.840 201.840 201.840 100

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

201.840 201.840 201.840 100

 75020  Starostwo powiatowe 3.014.935 2.978.773 2.078.671 69,8

  0420 Wpływy z opłaty 
komunikacyjnej 

2.978.773 2.978.773 1.976.458 66,4

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

- - 4.485 -

  0830 Wpływy z usług - - 70.804 -

  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 2.320 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 63 -

  0970 Wpływy z różnych dochodów - - 22.471 -

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

- - 2.070 -

  6298 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji 
powiatów pozyskane z 
innych źródeł 

36.162 - - -

 75045  Komisje poborowe 27.000 27.000 26.998 100

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

27.000 27.000 26.998 100

754   Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 

3.107.530 3.369.761 3.370.480 100

przeciwpożarowa 

 75411  Komenda Powiatowa PSP 2.986.200 3.248.431 3.249.150 100
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  0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych 

1.000 1.000 1.008 100,8

  0920 Pozostałe odsetki - - 711 -
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

2.910.000 3.197.223 3.197.223 100

  6260 Dotacje otrzymane z 
funduszy celowych na 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

75.200 - - -

  6410 Dotacje otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

- 50.208 50.208 100

 75414  Obrona cywilna 121.330 121.330 121.330 100

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

121.330 121.330 121.330 100

756   Dochody od osób 
prawnych, fizycznych i od 
innych jednostek 

7.613.692 7.518.150 8.249.110 109,7

nieposiadających 
osobowości prawnej 

 75618  Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody
jednostek samorządu 
terytorialnego 

50.000 50.000 122.745 245,5

  0690 Wpływy z różnych opłat 50.000 50.000 121.766 245,5

  0910 Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

- - 979 -

 75622  Udziały powiatów w 7.563.692 7.468.150 8.126.365 108,8
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podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

  0010 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych 

7.463.692 7.368.150 7.966.313 108,1

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0020 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

100.000 100.000 160.052 160,1

758   Różne rozliczenia 15.291.860 15.737.601 15.807.013 100,4
 75801  Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

11.547.515 11.543.256 11.543.256 100

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

11.547.515 11.543.256 11.543.256 100

 75802  Uzupełnienie subwencji 
ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

- 450.000 450.000 100

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

- 450.000 450.000 100

 75803  Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 

3.115.758 3.115.758 3.115.758 100

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

3.115.758 3.115.758 3.115.758 100

 75814  Różne rozliczenia finansowe 50.000 50.000 119.412 238,8

  0920 Pozostałe odsetki 50.000 50.000 119.412 238,8

 75832  Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 

578.587 578.587 578.587 100

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

578.587 578.587 578.587 100

801   Oświata i wychowanie 6.197 52.357 101.388 193,6
 80120  Licea ogólnokształcące - - 2.530 -

  0690 Wpływy z różnych opłat - - 662 -

  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 1.233 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 439 -

  0970 Wpływy z różnych dochodów - - 196 -

 80130  Szkoły zawodowe - 4.157 56.935 1.369,6
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  0690 Wpływy z różnych opłat - - 479 -

  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 19.887 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 1.475 -
1 2 3 4 5 6 7 8 

  0970 Wpływy z różnych dochodów - 4.157 4.279 102,9

  2708 Środki na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 
powiatów pozyskane z 
innych źródeł 

- - 30.815 -

 80195  Pozostała działalność - 42.003 41.923 99,8

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

- 42.003 41.923 99,8

 80197  Gospodarstwo pomocnicze 6.197 6.197 - -

  2380 Wpływy do budżetu części 
zysku gospodarstwa
pomocniczego 

6.197 6.197 - -

803   Szkolnictwo wyższe 126.824 126.950 127.039 100,1

 80309  Pomoc materialna dla 
studentów 

126.824 126.950 127.039 100,1

  0920 Pozostałe odsetki - - 89 -

  2888 Dotacja celowa otrzymana 
przez jedn. samorządu 
terytor. od innej jednostki 
samorządu terytorialnego 
będącej instytucja 
wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 

100.860 100.960 100.960 100

  2889 Dotacja celowa otrzymana 
przez jedn. samorządu 
terytor. od innej jednostki 
samorządu terytorialnego 
będącej instytucja 
wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 

25.964 25.990 25.990 100

851   Ochrona zdrowia 1.164.301 772.833 772.001 99,9
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 85121  Lecznictwo ambulatoryjne - 115.000 115.000 100

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

- 115.000 115.000 100

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.164.301 657.833 657.001 99,9

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

1.164.301 657.833 657.001 99,9

852   Pomoc społeczna 1.201.274 1.263.246 1.300.861 103,0

 85201  Placówki opiekuńczo -
wychowawcze 

1.141.938 1.189.083 1.215.669 102,2

  0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 825 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 369 -

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

- 23.750 23.592 99,3

  2320 Dotacje celowe otrzymane z 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między jedn. sam. terytor. 

1.141.938 1.165.333 1.190.883 102,2

 85204  Rodziny zastępcze 59.336 68.163 73.477 107,8

  2320 Dotacje celowe otrzymane z 
powiatów na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

59.336 68.163 73.477 107,8

 85218  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

- 6.000 11.715 195,3

  0920 Pozostałe odsetki - - 251 -
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  0970 Wpływy z różnych dochodów - - 5.661 -

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

- 6.000 5.803 96,7

1 2 3 4 5 6 7 8 

853   Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 

158.361 170.361 180.092 105,7

społecznej 

 85324  Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

- 12.000 15.560 129,7

  0970 Wpływy z różnych dochodów - 12.000 15.560 129,7

 85333  Powiatowy urząd pracy 158.361 158.361 164.532 103,9

  0920 Pozostałe odsetki - - 1.334 -

  0978 Wpływy z różnych dochodów - - 4.898 -

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

158.361 158.361 158.300 100

854   Edukacyjna opieka 1.110.119 1.126.626 1.004.978 89,2
wychowawcza 

 85406  Poradnie psychologiczno -
pedagogiczne 

- 5.514 5.376 97,5

  0920 Pozostałe odsetki - - 155 -

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

- 5.514 5.221 94,7

 85415  Pomoc materialna dla 
uczniów 

1.110.119 1.121.112 999.602 89,2

  0920 Pozostałe odsetki - - 12 -

  2888 Dotacja celowa otrzymana 
przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej 
jednostki samorządu 
terytorialnego będącej 
instytucja wdrażającą na 
zadania bieżące realizowane 

755.432 762.913 680.217 89,2

 60



na podstawie porozumień 

  2889 Dotacja celowa otrzymana 
przez jednostkę samorządu 
terytorialnego od innej 
jednostki samorządu 
terytorialnego będącej  

354.687 358.199 319.373 89,2

1 2 3 4 5 6 7 8 

   instytucja wdrażającą na 
zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień 

 

900   Gospodarka komunalna i - - 22 -
ochrona środowiska 

 90002  Gospodarka odpadami - - 22 -

  0690 Wpływy z różnych opłat - - 22 -
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Załącznik Nr 3 
 

Wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku  
 
 
           w złotych 

Plan po 
zmianach 

Rozdz. Plan na 
2007 rok 
wg 
uchwały 
budż. 

Wykonanie % 
wykon.Dział Wyszczególnienie  na dzień   

31.12.2007  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

   Ogółem: 44.008.230 38.129.233 35.504.946 93,1

010  Rolnictwo i łowiectwo 60.000 60.000 46.070 76,8
 Prace geodezyjno –

urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

76,801005 60.000 60.000 46.070

  wydatki bieżące 60.000 60.000 46.070 76,8

020  Leśnictwo 219.500 219.500 217.921 99,3

 02001 Gospodarka leśna 148.000 148.000 147.629 99,7

  wydatki bieżące 148.000 148.000 147.629 99,7

 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 71.500 71.500 70.292 98,3

  wydatki bieżące 71.500 71.500 70.292 98,3

600 Transport i łączność  12.456.291 6.384.700 6.149.800 96,3

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

  wydatki bieżące, w tym: 1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

143.868 155.857 155.857 100

 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.627.173 4.486.718 4.251.819 94,8

  wydatki bieżące, w tym: 3.727.619 3.079.894 2.851.796 92,6

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

797.562 795.686 795.685 100

  - dotacja dla Powiatu 
Częstochowskiego 

45.000 45.000 44.157 98,1

  wydatki majątkowe 6.899.554 1.406.824 1.400.023 99,5

700  Gospodarka mieszkaniowa 54.683 140.544 139.658 99,4
 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
54.683 140.544 139.658 99,4
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  wydatki bieżące 54.683 140.544 139.658 99,4
1 2 3 4 5 6 7 

710  Działalność usługowa 394.434 457.112 457.080 99,9
 71012 Ośrodki dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej 
34.277 34.277 34.277 100

  wydatki bieżące, w tym: 34.277 34.277 34.277 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

34.277 34.277 34.277 100

 71013 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 

77.703 97.703 97.703 100

  wydatki bieżące 77.703 97.703 97.703 100

 71014 Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 

6.074 6.074 6.074 100

  wydatki bieżące 6.074 6.074 6.074 100
Nadzór budowlany  276.380 319.058 319.026 10071015 

  wydatki bieżące, w tym: 276.380 319.058 319.026 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

251.180 272.383 272.362 100

750  6.384.255 6.367.271 6.028.614 94,7Administracja publiczna 

 75011 Urzędy wojewódzkie 201.840 201.840 201.840 100

  wydatki bieżące, w tym: 201.840 201.840 201.840 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

201.840 201.840 201.840 100

 75019 Rada powiatu 265.000 265.000 245.327 92,6

  wydatki bieżące 265.000 265.000 245.327 92,6

 75020 Starostwo powiatowe 5.840.415 5.823.431 5.504.685 94,5

  wydatki bieżące, w tym: 5.732.199 5.666.091 5.348.807 94,4

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

3.977.413 3.932.373 3.637.721 92,5

  wydatki majątkowe 108.216 157.340 155.878 99,1

 75045 Komisje poborowe 27.000 27.000 26.998 100

  wydatki bieżące, w tym: 27.000 27.000 26.998 100

  -  wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

3.460 8.356 8.356 100

 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

50.000 50.000 49.764 99,5
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  wydatki bieżące 50.000 50.000 49.764 99,5
1 2 3 4 5 6 7 

754  Bezpieczeństwo publiczne i 3.457.230 3.484.361 3.384.361 97,1
ochrona przeciwpożarowa 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 15.600 15.600 100

  wydatki bieżące - 600 600 100

  wydatki majątkowe - 15.000 15.000 100

 75411 Komendy powiatowe PSP 3.335.900 3.347.431 3.247.431 97,0

  wydatki bieżące, w tym: 2.910.000 3.197.223 3.197.223 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

2.116.282 2.243.500 2.243.500 100

  wydatki majątkowe 425.900 150.208 50.208 33,4

 75414 Obrona cywilna 121.330 121.330 121.330 100

  wydatki bieżące, w tym: 121.330 121.330 121.330 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

30.730 30.730 30.730 100

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

89.900 90.600 90.600 100

757  Obsługa długu publicznego 2.101.000 2.121.300 470.966 22,2
 75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 
pożyczek j.s.t. 

451.000 471.300 470.966 99,9

  wydatki bieżące 451.000 471.300 470.966 99,9

 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 10.077 0 0

 75818 Rezerwy ogólne i celowe  636.827 10.077 0 0

  wydatki bieżące 636.827 10.077 0 0

801  Oświata i wychowanie 10.737.947 11.541.260 11.538.735 99,9
 80120 Licea ogólnokształcące 3.508.177 3.852.460 3.852.459 100

  wydatki bieżące, w tym: 3.508.177 3.792.960 3.792.959 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

2.892.049 3.259.935 3.259.934 100
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  wydatki majątkowe - 59.500 59.500 100

 80130 Szkoły zawodowe 7.223.770 7.493.779 7.493.785 100
1 2 3 4 5 6 7 

  wydatki bieżące, w tym: 7.223.770 7.482.117 7.482.123 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

6.332.045 6.443.129 6.443.130 100

  wydatki majątkowe - 11.662 11.662 100

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

- 52.490 52.489 100 

  wydatki bieżące, w tym: - 52.490 52.489 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

- 360 360 100

 80195 Pozostała działalność 6.000 140.531 138.002 98,2

  wydatki bieżące, w tym: 6.000 140.531 138.002 98,2

  - wynagrodzenia  - 18.003 17.898 99,4

  - dotacje dla stowarzyszeń 1.000 1.000 908 90,8

 80197 Gospodarstwo pomocnicze - 2.000 2.000 100

  wydatki bieżące, w tym: - 2.000 2.000 100

  dotacja celowa 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 i doktorantów 
150.000 152.212 152.212 100

  wydatki bieżące 150.000 152.212 152.212 100
851  Ochrona zdrowia 1.664.301 1.283.933 1.198.092 93,3

 85111 Szpitale ogólne 500.000 500.000 414.991 83,0

  wydatki majątkowe, w tym; 500.000 500.000 414.991 83,0

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

500.000 500.000 414.991 83,0

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 126.100 126.100 100

  wydatki bieżące, w tym: - 126.100 126.100 100

  - dotacja podmiotowa z budżetu 
dla samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  

- 126.100 126.100 100
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 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

85156 1.164.301 657.833 657.001 99,9

1 2 3 4 5 6 7 

  wydatki bieżące 1.164.301 657.833 657.001 99,9

852  Pomoc społeczna 2.616.273 2.644.643 2.629.796 99,4
 85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
1.721.925 1.791.753 1.783.878 99,6

  wydatki bieżące, w tym:  1.721.925 1.791.753 1.783.878 99,6

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

1.159.500 1.181.605 1.181.447 100

  - dotacje celowe przekazane 
dla powiatów na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między 
jedn. samorządu terytorialnego 

145.000 115.000 108.909 94,7

 85204 Rodziny zastępcze 626.000 540.222 534.210 98,9

  wydatki bieżące, w tym: 626.000 540.222 534.210 98,9

  - dotacje celowe przekazane 
dla powiatów na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

26.000 26.500 26.133 98,6

 85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

253.348 271.668 270.708 99,6

  wydatki bieżące, w tym: 253.348 271.668 270.708 99,6

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

231.183 248.676 248.336 99,9

 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 - 26.000 26.000 100

  wydatki bieżące - 26.000 26.000 100
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853  Pozostałe zadania w zakresie 1.128.236 1.201.193 1.200.362 99,9
pomocy społecznej 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.128.236 1.201.193 1.200.362 99,9
1 2 3 4 5 6 7 

  wydatki bieżące, w tym: 1.128.236 1.201.193 1.200.362 99,9

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

982.848 1.033.088 1.033.088 100

Edukacyjna opieka 854  1.832.253 1.946.127 1.824.229 93,7
wychowawcza 

 85401 Świetlice szkolne 99.393 128.368 128.368 100

  wydatki bieżące, w tym: 99.393 128.368 128.368 100

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

92.443 119.329 119.329 100

 85406 Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 

622.741 688.742 688.366 99,9

  wydatki bieżące, w tym: 622.741 688.742 688.366 99,9

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

558.369 622.418 622.249 99,9

  - dotacja celowa przekazana 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień miedzy j.s.t. 

700 700 622 88,9

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.110.119 1.121.112 999.590 89,2

  wydatki bieżące, w tym: 1.110.119 1.121.112 999.590 89,2

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

16.978 29.342 19.159 65,3

 85446 Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

- 4.000 4.000 100

  wydatki bieżące - 4.000 4.000 100

 85495 Pozostała działalność - 3.905 3.905 100

  wydatki bieżące - 3.905 3.905 100

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 65.000 65.000 31.495 48,5
narodowego  

 92195 Pozostała działalność 65.000 65.000 31.495 48,5

  wydatki bieżące, w tym: 65.000 65.000 31.495 48,5

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

- 1.500 1.500 100
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  - dotacje celowe przekazane 
gminom na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień miedzy j.s.t. 

7.000 7.000 7.000 100

1 2 3 4 5 6 7 

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

25.000 25.000 20.000 80,0

926  Kultura fizyczna i sport 50.000 50.000 35.555 71,1
 92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 
50.000 50.000 35.555 71,1

  wydatki bieżące, w tym: 50.000 50.000 35.555 71,1

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

30.000 30.000 29.790 99,3
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Załącznik Nr 4 
 
 

Przychody w  2007 roku 
 
                w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 
rok wg 
uchwały 
budż. 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie % 
na dzień wykon. 
31.12.2007. (5:4) 

1 2 3 4 5 6 

 Ogółem przychody, w tym: 2.280.865 1.311.098 1.311.098 100

1. Przychody z zaciągniętego 1.580.865 0 0 0

kredytu na rynku krajowym, w 

tym: 

1.1. kredyt na przebudowę dróg 

powiatowych 

1.030.165 0 0 0

1.2. kredyt na termomodernizację 

budynków Szpitali 

Rejonowych w Kłobucku i 

Krzepicach 

200.000 0 0 0

1.3. kredyt na termomodernizację 

budynku Komendy 

Powiatowej PSP 

50.000 0 0 0

1.4. pożyczka w WFOŚiGW na 

termomodernizację budynku 

Komendy Powiatowej PSP 

300.700 0 0 0

2. Wolne środki z 2006 roku 700.000 1.311.098 1.311.098 100
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Załącznik Nr 5 

 
Rozchody  w 2007  roku 

 
               w złotych 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
na dzień 
31.12.2007. 

% 
wykon. 

Plan na 2007 
rok wg 
uchwały 
budż. 

Lp. Wyszczególnienie 

(5:4) 

1 2 3 4 5 6 

 Ogółem rozchody: 2.762.866 2.762.866 2.704.834 97,9

1. Spłata zaciągniętych krajowych 1.220.670 1.220.670 1.162.637 95,2

kredytów i pożyczek ogółem, w 

tym: 

1.1. kredyt na przebudowę dróg 
powiatowych – 1.500.000 zł 

 454.661

(zaciągnięty w USD) 

1.2. kredyt na przebudowę dróg 
powiatowych – 1.187.177 zł 

 216.000

1.3. kredyt na przebudowę dróg 
powiatowych - 1.750.160 zł 

 197.316

1.4. Pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 
termomodernizację szkół – 
2.507.006 zł 

 294.660

2. Spłata pożyczki zaciągniętej w 1.542.196 1.542.196 1.542.197 100

Banku Gospodarstwa 

Krajowego na prefinansowanie 

budowy mostu w Wąsoszu 
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Załącznik Nr 6 
 

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku związane 
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2110) 
           w złotych 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 
2007 rok wg 
uchwały 
budż. 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie % 
 na dzień   wykon.
31.12.2007  

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

   O g ó ł e m : 4.901.518 4.879.520 4.864.696 99,7

  zadania bieżące 4.901.518 4.829.312 4.814.488 98,7

010  Rolnictwo i łowiectwo 60.000 60.000 46.070 76,8
 Prace geodezyjno –

urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

76,801005 60.000 60.000 46.070

  wydatki bieżące 60.000 60.000 46.070 76,8

700  Gospodarka mieszkaniowa 22.613 106.974 106.946 99,9
 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
22.613 106.974 106.946 99,9

  wydatki bieżące 22.613 106.974 106.946 99,9

710  Działalność usługowa 394.434 457.112 457.080 99,9
 71012 Ośrodki dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej 
34.277 34.277 34.277 100

  wydatki bieżące, w tym: 34.277 34.277 34.277 100

  - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

34.277 34.277 34.277 100

 71013 Prace geodezyjne i 
kartograficzne 

77.703 97.703 97.703 100

  wydatki bieżące 77.703 97.703 97.703 100

 71014 Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 

6.074 6.074 6.074 100

  wydatki bieżące 6.074 6.074 6.074 100
Nadzór budowlany  276.380 319.058 319.026 10071015 

  wydatki bieżące, w tym: 276.380 319.058 319.026 100

  - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

251.180 272.383 272.362 100

1 2 3 4 5 6 7 
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750  228.840 228.840 228.838 100Administracja publiczna 

 75011 Urzędy wojewódzkie 201.840 201.840 201.840 100

  wydatki bieżące, w tym: 201.840 201.840 201.840 100

  - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

201.840 201.840 201.840 100

 75045 Komisje poborowe 27.000 27.000 26.998 100

  wydatki bieżące, w tym: 27.000 27.000 26.998 100

  -  wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

3.460 8.356 8.356 100

754  Bezpieczeństwo publiczne i 3.031.330 3.318.553 3.318.553 100ochrona przeciwpożarowa 
 75411 Komendy powiatowe PSP 2.910.000 3.197.223 3.197.223 97,0

  wydatki bieżące, w tym: 2.910.000 3.197.223 3.197.223 100

  - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

2.116.282 2.243.500 2.243.500 100

 75414 Obrona cywilna 121.330 121.330 121.330 100

  wydatki bieżące, w tym: 121.330 121.330 121.330 100

  - wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

30.730 30.730 30.730 100

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

89.900 90.600 90.600 100

Ochrona zdrowia 851  1.164.301 657.833 657.001 99,9
 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 

85156 1.164.301 657.833 657.001 99,9

  wydatki bieżące 1.164.301 657.833 657.001 99,9

  zadania majątkowe - 50.208 50.208 100

754  Bezpieczeństwo publiczne i - 50.208 50.208 100ochrona przeciwpożarowa 
 75411 Komendy powiatowe PSP - 50.208 50.208 100

  wydatki majątkowe (zakup 
samochodu ciężarowego) 

- 100
50.208 50.208
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Załącznik Nr 7 
 

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku związane 
z realizacją zadań własnych Powiatu, na które otrzymano dotacje z 
budżetu państwa (§ 2130) 
 

 
 
 
           w złotych 

Plan po 
zmianach 

Rozdz. Plan na 
2007 rok 
wg 
uchwały 
budż. 

Wykonanie % 
wykon.Dział Wyszczególnienie  na dzień   

31.12.2007  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

   Ogółem: - 77.267 76.514 99,0

801  Oświata i wychowanie - 42.003 41.898 99,8
 80195 Pozostała działalność - 42.003 41.898 99,8

  wydatki bieżące, w tym: - 42.003 41.898 99,8

  - wynagrodzenia  -  

  z tego:  

  - dotacja na sfinansowanie 
wynagrodzeń nauczycieli 
przeprowadzających ustny 
egzamin maturalny 

- 17.523 17.498 99,9

  - dotacja na sfinansowanie prac 
komisji kwalifikacyjnej i 
egzaminacyjnej 

- 480 400 83,3

  - dotacja na dofinansowanie 
monitoringu w ZS Nr 3 i w ZS w 
Krzepicach 

- 24.000 24.000 100

852  Pomoc społeczna - 29.750 29.395 98,8
 85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 
- 23.750 23.592 99,3

  wydatki bieżące, w tym:  - 23.750 23.592 99,3

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

- 3.750 3.592 95,8

  z tego:  

  - dotacja na sfinansowanie 
dodatku do wynagrodzeń 
pracowników socjalnych 

3.750 3.592 95,8
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1 2 3 4 5 6 7 

  - dotacja na dostosowanie 
placówki do obowiązujących 
standardów 

- 20.000 20.000 100

 85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

- 6.000 5.803 96,7

  wydatki bieżące, w tym: - 6.000 5.803 96,7

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń (dodatki dla 
pracowników socjalnych) 

- 6.000 5.803 96,7

854 Edukacyjna opieka  - 5.514 5.221 94,7wychowawcza 

 85406 Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna (realizacja 
projektu „Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole”) 

- 5.514 5.221 94,7

  wydatki bieżące, w tym: - 5.514 5.221 94,7

  - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 

- 4.029 3.861 95,8
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Załącznik Nr 8 

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku  
na wspólne zadania realizowane w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego 

                   w złotych 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 
2007 rok  
wg 
uchwały 
budż. 

Plan na 
2007 rok  
po 
zmianach  

Wykonanie % 
na dzień wykon. 
31.12.07 (6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
  O G Ó Ł E M : 4.647.335 5.237.094 4.924.627 94,0

600  Transport i łączność 2.209.118 2.640.536 2.416.657 91,5

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

  dotacje celowe otrzymane z Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach  

1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

  wydatki na utrzymanie dróg 
wojewódzkich na terenie powiatu 

1.829.118 1.897.982 1.897.981 100

 60014 Drogi publiczne powiatowe 380.000 742.554 518.676 70,0

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminy Krzepice i Lipie

120.000 - - -

  wydatki na przebudowę drogi 
powiatowej w Zbrojewsku 

120.000 - - -

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Lipie 

100.000 - - -

  wydatki na remonty chodników w 
gminie Lipie 

100.000 - - -

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Kłobuck 

- 8.784 8.784 100

  wydatki na przebudowę ul. Szkolnej w 
Kłobucku 

- 8.784 8.784 100

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Popów 

- 100.000 98.363 98,4

  wydatki na remont drogi Kule - Trzebca - 100.000 98.363 98,4

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Popów 

- 100.000 27.759 27,8
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  wydatki na budowę chodników dla 
pieszych w ciągu dróg powiatowych na 
terenie gminy Popów 

- 100.000 27.759 27,8

1 2 3 4 5 6 7 
  wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielonej przez gminę Miedźno 
60.000 60.000 60.000 100

  wydatki na przebudowę drogi Ostrowy 
Kocin Stary - Cykarzew 

60.000 60.000 60.000 100

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Krzepice 

100.000 223.770 223.770 100

  dotacja dla Krzepic na budowę 
chodników w ul. Dąbrowskiego i ul. 
Kuków w Krzepicach 

100.000 223.770 223.770 100

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Popów 

- 100.000 100.000 100

  wydatki na przebudowę drogi Lipie -
Zbory 

- 100.000 100.000 100

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Lipie 

150.000 0 0

  wydatki na przebudowę drogi Lipie -
Zbory 

150.000 0 0

750  Administracja publiczna - - 2.070 -

 75020 Starostwa powiatowe - - 2.070 -

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminy  

- - 2.070 -

  wydatki na dofinansowanie obsługi 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy 
Starostwie 

- - 2.070 -

126.824 126.950 126.950 100803  Szkolnictwo wyższe 
 80309 Pomoc materialna dla studentów 126.824 126.950 126.950 100

  dotacja celowa otrzymana przez 
jednostkę samorządu terytorialnego od 
innej jednostki samorządu 
terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą (Śląski Urząd
Marszałkowski) 

126.824 126.950 126.950 100

  wydatki na stypendia dla studentów 126.824 126.950 126.950 100

851  Ochrona zdrowia - 115.000 115.000 100

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 115.000 115.000 100
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  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Wręczyca 
Wielka 

- 40.000 40.000 100

  dotacja dla ZOZ w Kłobucku z 
przeznaczeniem na dofinansowanie  

- 40.000 40.000 100

1 2 3 4 5 6 7 
  remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 

we Wręczycy Wielkiej 
 

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Wręczyca 
Wielka 

- 25.000 25.000 100

  dotacja dla ZOZ w Kłobucku z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Kalei 

- 25.000 25.000 100

  wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej przez gminę Kłobuck 

- 50.000 50.000 100

  dotacja dla ZOZ w Kłobucku z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontu budynków Przychodni 
Rejonowych Nr 1 i Nr 2 w Kłobucku 

- 50.000 50.000 100

852  Pomoc społeczna 1.201.274 1.233.496 1.264.360 102,5

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.141.938 1.165.333 1.190.883 102,2

  dotacje otrzymane z innych powiatów 
na podstawie porozumień między jst. 

1.141.938 1.165.333 1.190.883 102,2

  wydatki na zabezpieczenie pobytu 
dzieci z innych powiatów w Domu 
Dziecka w Kłobucku 

1.141.938 1.165.333 1.190.883 102,2

 85204 Rodziny zastępcze 59.336 68.163 73.477 107,8

  dotacje otrzymane z innych powiatów 
na podstawie porozumień między jst. 

59.336 68.163 73.477 107,8

  sfinansowanie wypłat należnych 
świadczeń dla rodzin zastępczych z 
naszego powiatu, w których 
przebywają dzieci z innych powiatów 

59.336 68.163 73.477 107,8

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.110.119 1.121.112 999.590 89,2

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.110.119 1.121.112 999.590 89,2

  dotacja celowa otrzymana przez 
jednostkę samorządu terytorialnego od 

1.110.119 1.121.112 999.590 89,2
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innej jednostki samorządu 
terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą (Śląski Urząd 
Marszałkowski) 

  wydatki na stypendia dla uczniów 1.110.119 1.121.112 999.590 89,2
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Załącznik Nr 9 

 

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku 

                                                             w złotych 

Rozdz. Plan na 
2007 rok wg 
uchwały 
budż. 

Plan na 
2007 rok 
po 
zmianach  

Wykonanie 
na dzień 
31.12.07 

% 
wykonDział Wyszczególnienie 

(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M : 384.600 483.900 471.219 97,4

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 dla Powiatu Częstochowskiego 
na dofinansowanie remontu 
nawierzchni drogi Przysieka -
Gorzelnia  

45.000 45.000 44.157 98,1

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 89.900 90.600 90.600 100
przeciwpożarowa 

 75414 Obrona cywilna 89.900 90.600 90.600 100
  dotacje przekazane gminom na 

zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst. 
(zadania z zakresu obrony cywilnej),  

89.900 90.600 90.600 100
 
 

w tym dla: 
  

25.100 25.800 25.800- gminy Kłobuck            
8.100 8.100 8.100- gminy Krzepice 
8.100 8.100 8.100- gminy Lipie 
8.100 8.100 8.100- gminy Miedźno 
8.100 8.100 8.100- gminy Opatów 
8.100 8.100 8.100- gminy Panki 
8.100 8.100 8.100- gmina Przystajń 

8.100 8.100 8.100- gmina Popów 
8.100 8.100 8.100- gmina Wręczyca Wielka 

801  Oświata i wychowanie 1.000 3.000 2.908 96,9

 80195 Pozostała działalność 1.000 1.000 908 90,8

 79



1 2 3 4 5 6 7 
  dotacje celowe z budżetu na 

dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom, z tego: 

1.000 1.000 908 90,8 
  

 1.000 908stowarzyszenie „Nasze zdrowie” 

 80197 Gospodarstwa pomocnicze - 2.000 2.000 100

  dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
gospodarstwa pomocniczego  

- 2.000 2.000 100

(dotacja dla Warsztatów Szkolnych na 
badanie opryskiwaczy) 

851  Ochrona zdrowia - 126.100 126.100 100

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 126.100 126.100 100

  dotacja podmiotowa z budżetu dla 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

- 126.100 126.100 100

852  Pomoc społeczna 186.000 156.500 150.042 95,9

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 145.000 115.000 108.909 94,7

  dotacje celowe przekazane dla 
powiatów na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
między jst.  

145.000 115.000 108.909 94,7

(utrzymanie dzieci z naszego powiatu w 
domach dziecka na terenie innych 
powiatów) 

 85204 Rodziny zastępcze 26.000 26.500 26.133 98,6

  dotacje celowe przekazane dla 
powiatów na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
między jst.  

26.000 26.500 26.133 98,6

(świadczenia dla rodzin zastępczych 
spoza powiatu, w których przebywają 
dzieci z naszego powiatu) 

 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, z tego: 

15.000 15.000 15.000 100
 
 

11.000 11.000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 80



stowarzyszenie „O uśmiech zdrowia” 4.000 4.000
1 2 3 4 5 6 7 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 700 700 622 88,9

 85406 Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 

700 700 622 88,9

  dotacja celowa przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst.-
dotacja dla m. Częstochowa  

700 700 622 88,9

(objęcie opieką psychologiczno –
pedagogiczną dzieci niedowidzących i 
autystycznych) 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 32.000 32.000 27.000 84,4
narodowego 

 92195 Pozostała działalność 32.000 32.000 27.000 84,4

  dotacje celowe z budżetu na 
dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom, z tego: 

25.000 25.000 20.000 80,0
 
 

Ponadregionalne Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wieniawa” 

10.000 10.000
 

ZHP – Hufiec  2.000 2.000
Zarząd Powiatowy ZMW 5.000 0
LOK w Kłobucku 2.000 2.000
Związek OSP  4.000 4.000
stowarzyszenie „Prom” 2.000 2.000

  dotacje przekazane gminom na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jst., w 
tym dla: 

7.000 7.000 7.000 100
 
 

gmina Popów (organizacja Dnia 
Strażaka) 

3.000 3.000
 

gmina Miedźno (organizacja 
Powiatowego Przeglądu Orkiestr 
Dętych) 

4.000 4.000
 

926  Kultura fizyczna i sport 30.000 30.000 29.790 99,3
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 30.000 30.000 29.790 99,3

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

30.000 30.000 29.790 99,3
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stowarzyszeniom, z tego: 
Związek Emerytów i Rencistów 

 
1.000 1.000

1 2 3 4 5 6 7 
  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

stowarzyszenie „Maraton” 
Zarząd Powiatowy ZMW 
Klub Sportowy Liswarta 
Powiatowe Zrzeszenie LZS 

11.000 
1.500 
4.000 
1.500 

11.000 

11.000
1.290
4.000
1.500

11.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 10 
 

 
Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych 

 
 
                 w złotych 

Dochody Wydatki 

Lp. 

Stan 

Wyszczególnienie 

środków 
pienięż na 
początek 

roku  
Plan 

Wykonanie  
na dzień 
31.12.07 

% 
wykon Plan 

Wykonanie  
na dzień 
31.12.07 

Stan 
środków 

pienięż. na % koniec wykon. okresu 
sprawozd. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 38.249 370.533 324.529 87,6 378.542 335.915 88,7 25.862 O G Ó Ł E M : 

1. 
Rachunek dochodów 
własnych przy ZS Nr 1 w 
Kłobucku  

4.437 18.900 15.540 82,2 18.900 13.435 71,2 6.542 

2. 
Rachunek dochodów 
własnych przy ZS Nr 2 w 
Kłobucku 

265 4.000 4.421 110,5 4.000 3.998 100 688 

3. Rachunek 
dochodów 
własnych przy ZS 
Nr 3 w Kłobucku 

6.545 45.500 28.646 63,0 45.500 33.244 73,1 1.947 

 

 



4. Rachunek dochodów 
własnych przy ZS w 
Krzepicach 

15.487 171.700 147.169 85,7 171.700 154.730 90,1 7.926 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Rachunek dochodów 
własnych przy Domu 
Dziecka 

574 4.007 4.143 103,4 4.000 3.507 87,7 209 

6. Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

136 41.228 41.366 100,3 41.228 41.228 100 274 

Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg 

9.146 14.600 14.365 98,4 23.000 18.059 78,5 5.452 7. 

8. Rachunek dochodów 
własnych przy Domu 
Dziecka 

467 40.430 40.430 100 38.377 38.377 100 2.520 

Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Zarządzie Dróg 

23 2.000 1 0,1 2.500 0 0 24 9. 

Rachunek dochodów 
własnych przy Komendzie 
Powiatowej PSP 

1.169 10 10 100 1.179 1.179 100 0 10. 

11. Rachunek dochodów 
własnych przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

0 28.158 28.438 101,0 28.158 28.158 100 280 

 



 Załącznik Nr 11 
 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 
 
 
 
                             w złotych 

 

Przychody Koszty 
Lp. Wyszczególnienie  

Plan 
Wykonanie  

na dzień 
31.12.07 

% 
wykon. 

Wykonanie   % Plan na dzień wykon. 31.12.07 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Gospodarstwo 
pomocnicze przy ZS Nr 
1 w Kłobucku 

 
 
 

340.000 275.053 80,9 324.700 274.575 84,6

 

 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 12 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych 
 
 
                 w złotych 
 

77 

Przychody Koszty 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan 
środk. 

obrot. na 
początek 

roku 

  
 

Plan 
Wykonanie na 

dzień 
31.12.07 

 
        % 
 wykon. Plan 

Wykonanie   
na dzień 
31.12.07 

 
Stan 

środków 
obrot. na % koniec wykon. okresu 

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

 OGÓŁEM : 125.996 700.000 802.982 114,7 780.996 670.495 85,9 258.483 

1. Powiatowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
25.716 120.000 141.144 117,6 145.716 59.469 40,8 107.391 

Powiatowy Fundusz Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym 

2. 100.280 580.000 661.838 114,1 635.280 611.026 96,2 151.092 
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	rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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	rozdz. 80195 – Pozostała działalność 
	rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 
	rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
	rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 
	 
	rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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