
Uchwała Nr 400/2009 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia     20    sierpnia  2009 roku 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego  

za  I półrocze 2009 roku 

 

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

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2009 
roku” wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

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

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 
 



Załącznik do uchwały Nr 400 /2009 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 
z dnia  20   sierpnia 2009 roku 

 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
 

BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
 

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kłobuck, sierpień 2009 rok 
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1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU 
 

 Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku 

Nr 167/XXIV/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku. Po stronie dochodów wynosił 50.655.310 zł, a po 

stronie wydatków 56.058.756 zł (deficyt 5.403.446 zł). Ustalone zostały wysokości rozchodów w 

kwocie 1.574.547 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki) oraz przychodów w kwocie 6.977.993 

zł (kredyt – 5.477.993 zł, wolne środki – 1.500.000 zł).  

 

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

 

Ostatecznie budżet na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco: 

• dochody                                                                                                                   55.067.625 zł 

• wydatki                                                                                                                    61.518.509 zł 

• przychody                                                                                                                  8.025.431 zł 

• rozchody                                                                                                                    1.574.547 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 
 

Budżet Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2009 roku został wykonany po stronie dochodów w 

wysokości 24.729.878 zł, tzn. w 44,9 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 20.891.714 zł, czyli 

w 34,0 % planu po zmianach (załącznik Nr 1). Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 

czerwca 2009 roku wyniosła 3.838.164 zł. 

 

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2008 roku wyniosły 2.547.438 zł. 

Dokonano również spłat kredytów i pożyczki (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 

657.735 zł.  
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3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU  
 

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 50.655.310 zł został w 

trakcie okresu sprawozdawczego zwiększony do kwoty 55.067.625 zł.  

Zwiększenie planu dochodów związane było przede wszystkim ze zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej, pozyskaniem środków na realizację projektów stypendialnych dla uczniów i 

studentów oraz otrzymaniem dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na letnie i zimowe 

utrzymanie dróg wojewódzkich.  
 

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 24.729.878 zł, czyli 44,9% planu. 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco (załącznik Nr 1): 

 

• dotacje – 5.361.778 zł, co stanowi 21,7 % zrealizowanych dochodów 

• subwencje – 11.849.530 zł, co stanowi 47,9 % zrealizowanych dochodów 

• środki europejskie - 1.503.916 zł, co stanowi 6,1 % zrealizowanych dochodów 

• pozostałe dochody – 6.014.654 zł, co stanowi 24,3 % zrealizowanych dochodów. 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 24.729.328 zł, czyli w 52,6 % planu, natomiast dochody 

majątkowe w wysokości 550 zł, czyli w 0,01 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych 

związane jest głównie z niewykonaniem dochodów ze źródeł europejskich planowanych na 

przebudowę drogi Kuków – Zwierzyniec i Nowa Wieś – Ostrowy oraz na termomodernizację Szpitala 

Rejonowego w Krzepicach, a także nie otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zakupy 

inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP. 

 

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu za I półrocze 2009 roku 

przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                121 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 121 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie 
przekazana i wykorzystana w następnych miesiącach. 

 
Dział 020 – Leśnictwo                                        78.537 zł 
 

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 
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Wykonane w tym rozdziale dochody w kwocie 78.537 zł, czyli 51,0 % planu pochodzą z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli 
gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

 
Dział 600 – Transport i łączność                                 1.048.868 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 
na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.047.631 zł, co stanowi 
50,0 % planu 

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 1.237 zł dochodów. Całość pochodzi z odsetek od środków na 
rachunku bankowym. 

Natomiast zaplanowane w budżecie dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin przeznaczone na 
dofinansowanie prac remontowych i inwestycyjnych na drogach zostaną zrealizowane w następnych 
miesiącach. 

Także zaplanowana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzepice – Zbrojewsko zostanie wykonana po zakończeniu 
inwestycji. 

W związku z niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do dofinansowania ze środków 
konkursowych w ramach RPO zaplanowana kwota 3.522.130 zł ze źródeł europejskich nie zostanie 
wykonana. Natomiast planowane wpływy w ramach RPO na przebudowę drogi Kuków – Zwierzyniec 
przewiduje się wykonać w II półroczu. 

 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                     96.158 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 96.158 zł, co stanowi 74,7 % planu, w tym: 

• opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez 
PZD, PUP i Dom Dziecka – 18.222 zł 

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 12.733 zł 

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu – 9 zł 

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej – 8.299 zł 
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• odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 56.895 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                         251.498 zł 

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Przekazano z budżetu państwa dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 
16.141 zł, czyli 46,6 % planu. 

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 

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

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Wykonano 1.866 zł, czyli 100 % planu jako dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej. 

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 233.491 zł dochodów – 53,9 % planu, w tym: 

• 466 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym 

• z budżetu państwa otrzymano na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego kwotę 233.000 zł – 55,1 % planu jako dotację na finansowanie zadań z 
zakresu administracji rządowej 

• z planu dochodów w wys. 50 zł wykonano 25 zł z tytułu realizacji dochodów 
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  

Dochody majątkowe w kwocie 14.000 zł planowane do pozyskania jako dotacja z budżetu państwa na 
finansowanie zakupów inwestycyjnych na dzień 30 czerwca br. nie zostały wykonane. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                                             1.049.225 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej kwotę 101.971 zł, czyli 48,9 % planu. 

 
rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 921.654 zł dochodów (27,5% planu), w tym: 
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• 879.086 zł – 26,2 % planu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, niskie 
wykonanie tych dochodów pozwala przypuszczać, że nie zostaną one wykonane w 
całości 

• 9 zł pozyskano z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 

• 4.814 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (garaż, 
pomieszczenia biurowe) 

• 35.230 zł stanowią nieplanowane wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na 
rzecz US, za utrzymanie czystości itp.) 

• 1.509 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (zwroty za rozmowy 
telefoniczne pracowników, ksero dokumentów, wpłaty za zużyte tonery itp.) 

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

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.  

 

rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Na finansowanie prac związanych z kwalifikacją wojskową otrzymano z budżetu państwa dotację w 
wys. 25.600 zł jako dotację na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              2.453.544 zł 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 2.444.944 zł dochodów (49,1% planu), w tym: 

• z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 331 zł 

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

• z planu dochodów w wys. 1.200 zł wykonano 613 zł z tytułu realizacji dochodów 
uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na finansowanie zakupów 
inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku. 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

W okresie sprawozdawczym wykonano dochód w kwocie 8.600 zł (94,5% planu) z tytułu dotacji z 
budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. 
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Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    4.193.247 zł 
                                                                                                                                        
 
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 139.376 zł, w tym: 

• 137.922 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego  

• 1.300 zł stanowi nieplanowany dochód z tytułu wydawania kart wędkarskich 

• 154 zł - odsetki od nieterminowych wpłat. 

 

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

Ogółem wykonano w tym rozdziale 4.053.871 zł, w tym: 

• 3.981.845 zł – 39,9 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

• 72.026 zł – 57,6 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia                                            11.932.988 zł
   
 
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 
Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 9.162.862 zł jako część 
oświatową subwencji ogólnej. 

 
rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 
 
W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą subwencji ogólnej 
w kwocie 2.253.054 zł. 

 
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 
 
Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 83.458 zł, co stanowi 49,1 % 
planu.  

 
rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 
 
Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 433.614 zł z tytułu przekazania części równoważącej 
subwencji ogólnej. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie                                      24.079 zł 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 8.815 zł nieplanowanych dochodów, w tym z tytułu odsetek od 
środków na rachunku bankowym – 239 zł, z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie 
wypadkowe oraz zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w ZS Nr 3 - 8.026 zł oraz ze sprzedaży złomu 
po wymianie pieca w ZS w Krzepicach - 550 zł. 

Kwota 550 zł dotyczy dochodów majątkowych. 

 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 15.264 zł dochodów bieżących, w tym: 

• 35 zł stanowią dochody z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji i 
świadectwa) 

• 672 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych 

• 5.899 zł stanowią dochody z lat ubiegłych dotyczące przekroczenia rocznej podstawy 
emerytalno – rentowej oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne 

• 8.658 zł stanowią rozliczenia z tytułu różnic kursowych w związku z realizacją projektu 
„Socrates”. 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zaplanowanych w kwocie 5.063 zł dochodów z tytułu 
udziału w zysku gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe                                                         1.346.050 zł 
 
rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów 

W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % zaplanowanych w budżecie dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych 

pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu”.  

 
Dział 851 – Ochrona zdrowia                                     651.428 zł 
 
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 

Zaplanowana kwota 1.088.000 zł do pozyskania ze środków unijnych na termomodernizację Szpitala 

Rejonowego w Krzepicach nie została zrealizowana. 
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rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

W związku z podpisaniem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka pozyskano w okresie 
sprawozdawczym 50.000 zł z przeznaczeniem na remont ośrodków zdrowia na terenie gminy. 

Zaplanowane w wysokości 20.000 zł środki z gminy Popów na remont ośrodków zostaną wykonane w 
II półroczu. 

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano 601.428 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie 
składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka. 

 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                     874.334 zł 
 
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 816.593 zł – 53,4 % planu dochodów, w tym: 

• 606 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 3.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tzn. 
finansowanie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych 
w Domu Dziecka w Kłobucku 

• 812.987 zł – 53,3% planu stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów 
pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku. 

 
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 

W okresie sprawozdawczym otrzymano z właściwych powiatów na finansowanie kosztów pobytu 
dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kłobuckiego kwotę 54.134 zł, co stanowi 51,6 % 
planu. Kwotę 494 zł pozyskano natomiast z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 
przyznanego na kontynuację nauki. 
 
 
rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 3.113 zł, w tym: 

• 113 zł - z odsetek od środków na rachunku bankowym 

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

 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej                                 708.830 zł 
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rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
 
W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotacje w wysokości 
27.864 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Nowe kwalifikacje i 
umiejętności szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”. Projekt realizowany 
był w 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w 2009 roku przekazano ostatnią 
transzę środków. 
Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 32.100 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin z 
przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. Środki planuje się wykonać w 
następnych miesiącach. 
Natomiast wykonane 10 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczy zwrotu środków przekazanych do WTZ z 
tytułu niewykorzystanej dotacji. 
 
rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

Dochody w wysokości 5.660 zł pozyskano z tytułu odpisów od wydatkowanych środków z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 
 

Ogółem wykonano w tym rozdziale 675.295 zł dochodów, w tym: 

• 711 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 

• 1 zł stanowią środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów własnych 
funkcjonujących przy Powiatowym Urzędzie Pracy 

• 328.000 zł otrzymano jako dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze 
źródeł europejskich pn. „Właściwy krok” 

• 180.000 zł (50,6 % planu) stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na 
dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

• 166.583 zł otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 
projektu pn.  „Wspólnie do celu”. 

 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                    17.465 zł 
 
rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 
 

Z odsetek od środków na rachunku bankowym wykonano w I półroczu 2009 roku kwotę 72 zł, z tytułu 
dochodów z lat ubiegłych dotyczących przekroczenia rocznej podstawy emerytalno – rentowej 1.070 
zł. 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
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Na realizację projektu stypendialnego skierowanego do uczniów pn. „Nauka drogą do sukcesu na 
Śląsku” pozyskano kwotę 16.323 zł, co stanowi 65,6 % planu. Projekt współfinansowany jest ze 
środków europejskich. 

 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             506 zł 
 
rozdz. 92195 – Pozostała działalność 
 

W tym rozdziale zrealizowano łącznie 506 zł w tym 500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz 
6 zł z tytułu odsetek. 

 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                3.000 zł 
 
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
 

Zgodnie z zawartą umową otrzymano z gminy Wręczyca Wielka 3.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie imprez i zawodów sportowych. 

 

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 I PÓŁROCZU 2009 ROKU 

 

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 56.058.756 zł został w okresie 
sprawozdawczym zwiększony do kwoty 61.518.509 zł.  

Zwiększenie planu wydatków związane było ze zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na 
oświatę, na stypendia dla uczniów i studentów oraz na wydatki związane z letnim i zimowym 
utrzymaniem dróg wojewódzkich. 

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20.891.714 zł, co stanowi 34,0% planu, w tym: 

 

• wydatki bieżące stanowiły 20.630.789 zł, czyli 98,8 % poniesionych wydatków 

• wydatki majątkowe stanowiły kwotę 260.925 zł, czyli 1,2 % poniesionych wydatków. 

 

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco (załącznik Nr 3): 

 

• zadania oświatowe i wychowawcze – 9.014.061 zł, co stanowi 43,1 % poniesionych 
wydatków 

• administracja publiczna – 3.484.321 zł, co stanowi 16,7 % poniesionych wydatków 

• wydatki związane z drogami – 2.548.309 zł, co stanowi 12,2 % poniesionych wydatków 

• bezpieczeństwo publiczne – 2.075.912 zł, co stanowi 9,9 % poniesionych wydatków 

• pomoc społeczna – 1.516.618 zł, co stanowi 7,3 % poniesionych wydatków 

• pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.033.284 zł, co stanowi 4,9 % 
poniesionych wydatków 

• składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci z Domu 
Dziecka – 600.597 zł, co stanowi 2,9 % poniesionych wydatków 

• obsługa długu – 205.318 zł, co stanowi 1,0 % poniesionych wydatków 

• zadania geodezyjne i działalność usługowa – 214.758 zł, co stanowi 1,0 % 
poniesionych wydatków 

• leśnictwo – 116.572 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków 

• kultura, kultura fizyczna i sport – 81.964 zł, co stanowi 0,4 % poniesionych wydatków. 

 
 

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się 
następująco (załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6): 
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Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                121 zł 

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

 
Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 10.000 zł wydatkowano w I półroczu br. kwotę 121 zł 
na zapłatę za wypis i wyrys dotyczący opracowania dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości 
rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa (obręb 
Wilkowiecko). 
 
Dział 020 – Leśnictwo                                      116.572 zł 
 

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 

 
Z zaplanowanej kwoty 154.000 zł w okresie 6 miesięcy wykorzystano łącznie 78.537 zł, czyli 51,0 % 
planu przyznanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę 
ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie 
upraw leśnych. 

 

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 

 
Z zaplanowanej kwoty 85.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.035 zł, tj. 44,7 % 
rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki 
realizowane są zgodnie z umowami zawartymi z Nadleśnictwami Kłobuck, Herby, Olesno. 
 
Dział 600 – Transport i łączność                                 2.548.309 zł 
  
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
 

W okresie sprawozdawczym z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano kwotę 1.047.631 zł, 
czyli 50,0 % planu.  

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 – 
106.034 zł 

• zakup paliwa – 10.372 zł 

• materiały drogowe – 172.236 zł 

• usługi w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 97.951 zł 

• prześwietlenie koron drzew, zbieranie gałęzi, wycinka drzew, czyszczenie dróg – 114.830 zł 

• ustawianie zasłon przeciwśnieżnych, barier, demontaż – 25.863 zł 

• znakowanie dróg – 10.089 zł 
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• usługi telekomunikacyjne – 2.500 zł 

• usługi remontowe – 400.427 zł, w tym m.in.: 

♦ remont nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 (m.in. Łobodno – 
Kłobuck, Olesno – Podłęże – Częstochowa – Działoszyn, Olesno – Częstochowa 
– Wręczyca – Kłobuck – Ostrowy) – 320.820 zł 

♦ remont chodnika w ulicy 11 Listopada w Kłobucku – 41.709 zł 

♦ remont studzienek kanalizacyjnych, odwodnienie drogi – 32.228 zł 

♦ regulacje wypustów ulicznych – 4.870 zł 

• pozostałe – 107.329 zł, w tym m.in. części do maszyn i urządzeń, znaki, tablice, kratki, słupki 
siatka, leasing, mieszanie soli i piasku. 

 

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Plan wydatków wynoszący 13.472.174 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 
1.500.678 zł, czyli w 11,1 % planu. Na stosunkowo niskie wykonanie planu złożyło się niskie 
wykonanie wydatków inwestycyjnych, które w I półroczu zostały zrealizowane jedynie w 1,8%, co z 
kolei związane jest z planowanymi płatnościami w następnych miesiącach br. oraz 
niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do wsparcia ze środków konkursowych w 
ramach RPO (droga ujęta w planie wydatków w kwocie 5.751.066 zł). 

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.329.653 zł sfinansowano: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 
427.512 zł (51,6 % rocznego planu) 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.626 zł 

• świadczenia wynikające z przepisów bhp, ubrania robocze – 12.923 zł 

• wpłaty na PFRON – 6.310 zł 

• podatek od nieruchomości - 10.157 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) – 18.742 zł 

• koszty energii elektrycznej, wody – 6.986 zł  

• zakup paliwa – 29.149 zł 

• materiały drogowe – 177.782 zł 

• znaki, kratki, słupki, tablice – 7.021 zł 

• mapy – 21.354 zł 

• usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych – 170.574 zł 

• ścinka zawyżonych poboczy – 9.212 zł 
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• wycinka drzew – 18.118 zł 

• opracowanie dokumentacji, projektów – 15.240 zł 

• w ramach usług remontowych za kwotę 300.310 zł sfinansowano m.in.: 

♦ remont drogi 2039S w Złochowicach – 26.849 zł 

♦ remont drogi Ostrowy – Kocin Stary – 28.500 zł 

♦ remont drogi Truskolasy – Hutka – 4.648 zł 

♦ remont drogi Zamłynie – Piła – 9.299 zł 

♦ remont drogi Kłobuck – Wilkowiecko – Opatów – 5.717 zł 

♦ remont drogi Przystajń – Kamińsko – 123.765 zł 

♦ remont drogi Wichrów – Starokrzepice – 46.377 zł 

♦ remont chodników, przepustów, rowów, studzienek – 26.986 zł 

♦ odwodnienie drogi w Iwanowicach Dużych – 19.684 zł 

• wydatki bieżące związane z wykupem nieruchomości pod drogi powiatowe oraz ogłoszenia w 
prasie w sprawie drogi w m. Kamieńszczyzna – 1.913 zł 

• inne (m.in. materiały biurowe, druki, materiały papiernicze, środki czystości, badania lekarskie, 
delegacje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, akcesoria komputerowe, farby, cement) – 
74.724 zł 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano za kwotę 171.025 zł: 

• projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi Kuków – Zwierzyniec – 53.680 zł 

• opracowanie studium wykonalności zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 
przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” – 
13.420 zł 

• projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi Kałmuki – Hutka – 40.000 zł 

• opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 
Lipie – Zbrojewsko – Zajączki – Krzepice – DK43 – Starokrzepice – granica z powiatem 
oleskim” – 13.420 zł 

• opracowanie studium wykonalności zadania „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 
Złochowice – Waleńczów – DK43 Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” – 12.200 zł 

• opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 
DW 494 Przystajń – Więzina – Górki – Ługi Radły – 12.200 zł 

• budowa chodników w gminie Popów – 26.105 zł. 
 
 
Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 4. 
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                       5.336 zł 
  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.890 zł wykonano w 
okresie sprawozdawczym 3.775 zł, czyli 38,2 % planu. Środki wykorzystano na: 

• zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 2.652 zł 

• ubezpieczenie ciągów komunikacyjnych urządzonych na nieruchomościach Skarbu Państwa 
od odpowiedzialności cywilnej – 205 zł 

• poświadczenie zgodności, mapy, opłaty sądowe – 918 zł 

Natomiast z planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu wynoszącego 
18.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.561 zł, czyli 8,7 % planu. Środki wykorzystano 
na: 

• podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 615 zł 

• składkę na fundusz remontowy od nieruchomości w Krzepicach – 490 zł 

• akt notarialny(dot. opłaty za czynność notarialną – oświadczenie o ustanowieniu prawa 
użytkowania dla GOZ Opatów na rzecz ZOZ w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe) – 456 
zł 

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej kwotę 5.336 zł, co stanowi 
19,1 % planu. 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                         209.301 zł 

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.661 zł 
wykorzystano 16.141 zł, tzn. 46,6 % planu na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych 
pracowników wykonujących merytoryczne zadania. 

 

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 90.856 zł nie 
otrzymano i nie wykorzystywano środków w I półroczu br. Środki zostaną wykorzystane w następnych 
miesiącach na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali. 

 

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.866 zł w okresie 
sprawozdawczym nie wydatkowano środków. 

 

 16



rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 422.510 zł został 
wykorzystany w kwocie 193.160 zł. Środki wykorzystano na: 

• zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 175.142 zł (45,7 % planu) 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.667 zł 

• opłaty za czynsz – 3.319 zł 

• pozostałe – 6.032 zł, w tym m.in. ubezpieczenie samochodu, paliwo, materiały biurowe, 
konserwacja kserokopiarki. 

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14.000 zł nie zostały wykonane w okresie 
sprawozdawczym. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                                             3.484.321 zł 

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 208.505 zł wykorzystano 97.161 zł, tzn. 46,6 % na 
sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania 
zlecone z administracji rządowej. 
 
rozdz. 75019 – Rada Powiatu 

Z planu wydatków wynoszącego 275.000 zł wykorzystano 106.557 zł, czyli 38,7 % planu, w tym: 

• diety dla radnych Powiatu – 102.931 zł 

• artykuły spożywcze, kwiaty – 1.089 zł 

• wynajem sali na sesje Rady Powiatu – 1.281 zł 

• ogłoszenia w prasie – życzenia świąteczne, opłata za udział w II Mistrzostwach Śląska w 
Halowej Piłce Nożnej – 913 zł 

• podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady – 343 zł. 

 

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe 

Plan wydatków bieżących wynoszący 7.573.493 zł został zrealizowany w kwocie 3.156.298 zł, czyli w 
41,7 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.276.370 zł (44,0 % planu) 

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 9.269 zł 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.505 zł 

• środki czystości – 4.500 zł 

• opłaty za energię elektryczną, wodę – 72.076 zł 
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• usługi pocztowe, wysyłki – 45.301 zł 

• usługi informatyczne – 7.198 zł 

• wywóz nieczystości – 6.108 zł 

• opłaty za dostęp do sieci Internet – 5.288 zł 

• konserwacja i naprawa urządzeń – 3.062 zł 

• remont serwerowni – 7.880 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 23.136 zł 

• podatek od nieruchomości – 5.001 zł 

• szkolenia – 6.595 zł 

• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. tusze, tonery, program 
do Wydziału IR, akcesoria komputerowe, aktualizacje programów) – 37.638 zł 

• różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, samochodów, składki z tytułu członkostwa w 
Związku Powiatów Polskich, składka członkowska w „Zielonym Wierzchołku Śląska”, opłaty 
LEX) – 14.887 zł 

• wyposażenie (m.in. meble, krzesła, wykładziny, sprzęt komputerowy, flagi, maszty, kamera 
cyfrowa, radio samochodowe, odkurzacz) – 43.309 zł 

• zakup paliwa – 6.516 zł 

• materiały biurowe – 6.913 zł 

• wydawnictwa, biuletyny – 5.211 zł 

• zakup druków komunikacyjnych – 279.469 zł 

• zakup tablic rejestracyjnych – 132.301 zł  

• odszkodowanie wraz z odsetkami dla poszkodowanego w wypadku zasądzone przez Sąd, 
koszty postępowania sądowego – 11.946 zł 

• pozostałe – 52.819 zł (m.in. delegacje pracowników, badania pracowników, artykuły 
spożywcze, kwiaty, olej opałowy, artykuły do remontów i eksploatacyjne, wykonanie 
pieczątek, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, opłata bankowa, przeglądy samochodów, 
usunięcie drzew przy budynku Starostwa, wprowadzenie zmian na stronie internetowej, 
montaż żaluzji, abonament RTV). 

Otrzymane z gmin w ramach tego rozdziału środki w wys. 1.006 zł przeznaczono na dofinansowanie 
obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Starostwie. 

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 54.900 zł zostały poniesione na: 

♦ opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku, 
4.880 zł 

♦ wykonanie wznowień granic działek, wykonanie mapy do celów projektowych przy 
budynku przy ulicy Skorupki – 7.320 zł 
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♦ wykonanie projektu technicznego zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy 
Skorupki - 42.700 zł 

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 4. 

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 3.211.198 zł. 

  

rozdz. 75045 – Komisje poborowe 

Plan dotacji wynosi w tym rozdziale 25.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.131 zł, 
czyli 90,4 % planu. Środki przeznaczono na: 

• zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 13.761 zł, osób obsługujących 
Komisję – 7.000 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 1.322 zł 

• pozostałe – 1.048 zł, w tym m.in. prasa, odkurzacz. 

 

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w I półroczu 2009 roku wyniosły 46.274 zł, co stanowi 57,8 % 
planu, w tym: 

• nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów (w tym m.in. na: 
Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym, Powiatowy Konkurs Historyczny, II Powiatowy Konkurs Plastyczny, I 
Powiatowy Konkurs SUDOKU 2009, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Astronomicznej, 
Powiatowy Konkurs Antynałogowy „Nałogom się nie dajmy”, III Międzynarodowa Wymiana 
Młodzieży realizującej Program ”Pomyśl o swojej przyszłości”, Konkurs Wiedzy o Tadeuszu 
Kościuszce, II Powiatowy Konkurs Historyczny „Jan III Sobieski i jego czasy”) – 4.684 zł 

• sfinansowanie występu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z okazji nadania herbu – 4.396 zł 

• artykuły spożywcze na Powiatowy Dzień Kobiet – 1.000 zł 

• bilety wstępu do obozu koncentracyjnego dla młodzieży realizującej program „Pomyśl o 
swojej przyszłości”, foldery informacyjne o Obozie – 1.031 zł 

• zakup koszulek dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 696 zł 

• artykuły spożywcze, breloczki, czapki, parasolki, torby papierowe, znaczki metalowe, 
kronika, kwiaty – 14.430 zł 

• wydruk dyplomów, banery, reklamy w związku z organizacją „Baby Wielkanocnej” – 1.293 zł 

• wykonanie matrycy, grawerowanie, nadruk na koszulkach, konsumpcja, wykonanie herbu, 
godła, zaproszeń, katalog o Powiecie Kłobuckim – 13.991 zł 

• oprawa techniczna festynu V Piknik Europejski – 3.000 zł 

• pozostałe – 1.753 zł (m.in. wiązanki okolicznościowe, przewóz członków stowarzyszenia 
Wieniawa i pracowników ZS Nr 2 na wycieczkę naukową na Uniwersytet Jagielloński, 
domena Mokra 2009). 

 19



 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              2.075.912 zł 
  

rozdz. 75404 – Komenda Wojewódzka Policji 

W I półroczu 2009 roku z planu wydatków w wysokości 30.000 zł przeznaczonych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kłobucku na dofinansowanie remontów nie wydatkowano środków. 
 
rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP 

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 4.023.000 zł 
wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.070.412 zł. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy 
oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 1.676.626 zł, co 
stanowi 81,0 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 393.786 zł składają się: 

• wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego – 36.829 zł 

• dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 40.546 zł 

• ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w 
naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 88.963 zł  

• materiały pędne i smary – 20.588 zł 

• opłaty za energię elektryczną – 13.685 zł 

• podatek od nieruchomości – 13.467 zł 

• dokończenie remontu klatki schodowej, remont kancelarii tajnej, przegląd masek, legalizacja 
butli – 32.343 zł 

• ubezpieczenie samochodów – 12.075 zł 

• pozostałe – 135.290 zł, w tym m.in. zakupy materiałów łączności, uzbrojenia i techniki 
specjalnej, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, szkolenia, delegacje. 

Natomiast z planu wydatków w wys. 950.000 zł przeznaczonego na zakupy inwestycyjne na potrzeby 
Komendy Powiatowej PSP (zakup samochodu specjalnego) nie wykorzystano środków. 

rozdz. 75414 – Obrona cywilna 

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 9.100 zł wydatkowano 
5.500 zł, tzn. 60,4 % planu. Całość przekazano gminom jako dotacje na konserwację i utrzymanie 
systemów alarmowania ludności.  

 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                   205.318 zł 
 
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
 

Z planu wydatków wynoszącego 526.483 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 205.318 zł, 
czyli 39,0 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki. 
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rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  jednostkę samorządu 

terytorialnego 

 

W związku z udzieleniem przez Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z 
odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej zapewniono w budżecie Powiatu kwotę 1.650.000 zł jako 
zabezpieczenie tego poręczenia. Poręczenia udzielono na okres do 30 listopada 2009 roku. 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia                                                0 zł
   
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

W budżecie Powiatu zaplanowane są 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i 
wychowawczych w wys. 562.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wys. 50.000 zł oraz rezerwa ogólna w wys. 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym 
uruchamiano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Szkolnych na badanie 
opryskiwaczy – 2.000 zł. 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                 6.445.767 zł 
 
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne 
 
Na dotację dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 6 miesięcy br. 
kwotę 119.560 zł, co stanowi 50,2 % planu. 
 
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 

Plan wydatków w tych rozdziałach wynoszący 12.833.843 zł został w okresie sprawozdawczym 
wykorzystany w kwocie 6.226.267 zł, czyli w 48,5 % planu. Środki wykorzystano na zabezpieczenie 
kosztów bieżącego funkcjonowania 5 zespołów szkół, w tym: 

♦ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 
5.337.341 zł, co stanowi 48,0 % rocznego planu. Od września br. wdrożony będzie 
kolejny etap podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 433.477 zł 

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

♦ zakup opału – 51.760 zł 

♦ opłaty za energię , wodę – 77.461 zł 

♦ wpłaty na PFRON – 12.623 zł 
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♦ wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 17.826 zł 

♦ opłaty za kursy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku – 18.900 zł 

♦ opłaty za Internet – 6.349 zł 

♦ usługi telekomunikacyjne – 13.020 zł 

♦ delegacje pracowników – 18.432 zł 

♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.257 zł 

♦ zakup wyposażenia – 14.528 zł (m.in. kserokopiarka w ZS Nr 2 – 4.114 zł, zakup 
szafek laboratoryjnych do pracowni chemicznej, zakup krzeseł do pracowni 
komputerowej i mebli do pracowni języka łacińskiego i historii w ZS Nr 3 – 8.127 zł) 

♦ usługi remontowe – 41.261 zł, w tym m.in. remont sali, kafelkowanie, wykonanie tynku 
ozdobnego w ZS Nr 2 – 2.494 zł, podwyższenie ogrodzenia od strony boiska w ZS w 
Waleńczowie – 3.553 zł, remont wentylacji w pracowni chemicznej, sprawdzenie i 
naprawa instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych w ZS Nr 3 – 
5.718 zł, demontaż i montaż kotła c.o. w ZS w Krzepicach – 8.400 zł, remont łazienek 
w Warsztatach Szkolnych  w ZS Nr 1 – 18.781 zł 

♦ inne (badania lekarskie, środki czystości, szkolenia, zakup papieru, materiałów 
biurowych  itp.) – 113.068 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 9.354 zł, 
co stanowi 12,9 % planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych miesiącach br. 

 

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z planu wydatków wynoszącego 122.945 zł kwotę 88.586 
zł na: 

• sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 87.586 zł 

• dotację dla Zarządu Rejonowego PCK na przeprowadzenie różnych form współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia – 1.000 zł. 

 

rozdz. 80197 – Gospodarstwo pomocnicze 

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w 
Kłobucku kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań sprzętu do stosowania środków 
ochrony roślin. 

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe                                             1.346.050 zł 
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rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu stypendialnego skierowanego do studentów i 
współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu” wykorzystano 
kwotę 1.346.050 zł, w tym: 

• na wypłatę stypendiów przeznaczono 1.326.150 zł 

• na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt wydatkowano 19.900 zł. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                     600.597 zł 

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 

W budżecie 2009 roku zaplanowano w tym rozdziale 2 inwestycje: 

• termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Kłobucku etap II – 2.500.000 zł 

• termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach – 1.732.500 zł. 

Łącznie zaplanowano na te zadania kwotę 4.232.500 zł. Środki będą wykorzystywane w następnych 
miesiącach. 

 

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

W związku z podjętymi uchwałami rad gmin zaplanowano w budżecie kwotę 70.000 zł z 
przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Środki zostaną przekazane do 
ZOZ po podpisaniu stosownych porozumień. 

 

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 
952.325 zł wykorzystano 600.597 zł, co stanowi 63,1 % planu, w tym: 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

Z dotacji w wysokości 932.367 zł wykorzystano 591.450 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 
bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz członków rodzin. 

• Dom Dziecka w Kłobucku 

Plan dotacji wynoszący 19.958 zł został wykorzystany w kwocie 9.147 zł na składki na ubezpieczenia 
zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka. 

 

rozdz. 85195 – Pozostała działalność 
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W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych w wys. 1.000 zł na 
rekompensatę utraconych zarobków członkom Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                  1.516.618 zł 

 

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 1.052.433 zł, co stanowi 41,9 % planu, w tym: 

• na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu 
naszego powiatu wydatkowano 46.073 zł – 33,1 % planu 

• na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 4 wychowanków oraz pomoc rzeczową dla 1 
wychowanka Domu Dziecka wydatkowano 15.493 zł (19,0 % planu) 

• na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka wydatkowano 990.867 zł, z czego z innych 
powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci pozyskano kwotę 812.987 zł, 2.943 zł 
pozyskano z budżetu państwa oraz 174.937 zł zabezpieczono z dochodów własnych, w tym: 

♦  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 724.911 zł (51,3 % planu) 

♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.062 zł 

♦ zakup żywności – 49.178 zł 

♦ opłaty za energię elektryczną, wodę – 13.952 zł 

♦ zakup opału – 14.925 zł 

♦ zakup wyposażenia – 22.082 zł (wydatek w większości stanowił tu zakup mebli 
kuchennych z wyposażeniem, mebli biurowych dla pracowników socjalnych) 

♦ opłaty za ośrodki lecznicze – 7.537 zł 

♦ zakup samochodu (wydatek inwestycyjny) – 35.000 zł 

♦ pozostałe – 76.220 zł, w tym m.in. odzież, obuwie, zakup paliwa, badania pracowników, 
delegacje, opłata za trwały zarząd, opłaty za internat, przedszkole, różne usługi, 
materiały do bieżących napraw. 

 

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze 

Plan wydatków wynoszący 603.960 zł został wykonany w kwocie 252.533 zł, tzn. w 41,8 % planu, w 
tym: 

• kwotę 16.741 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla 
rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu 

• 235.792 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 
54.134 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci. 
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Do 30 czerwca br. wydatkowano środki na świadczenia dla 35 spokrewnionych rodzin zastępczych, w 
których aktualnie przebywa 44 dzieci i 8 rodzin niespokrewnionych, które wychowują 11 dzieci. Pomoc 
na kontynuację nauki otrzymuje 9 wychowanków w/wym rodzin po 494,10 zł/miesiąc.  

 

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Z planu wydatków wynoszącego 347.500 zł wykorzystano 177.852 zł, czyli 51,2 % planu, w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 159.331 zł (50,7 % planu), z 
czego 3.000 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie dodatków 
dla pracowników socjalnych 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.800 zł,  

• pozostałe – 11.721 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, materiały 
biurowe, opłaty pocztowe. 

 

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej 

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na wsparcie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwotę 20.000 zł oraz dla stowarzyszenia „O uśmiech dziecka” kwotę 
5.000 zł na zorganizowanie festynu integracyjnego. 

 

rozdz. 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku nie wydatkowano w okresie 
sprawozdawczym środków. 

 

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. 8.800 zł. 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej                              1.033.284 zł 
 

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
 

Z planu dotacji w wys. 102.100 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Hutce kwotę 32.880 zł. Pozostała kwota, w tym pomoc finansowa z gmin na 

dofinansowanie remontów w budynku WTZ w wys. 32.100 zł zostanie przekazana w następnych 

miesiącach. 

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano kwotę 27.864 zł z tytułu realizacji w 2008 roku projektu „Nowe 

kwalifikacje i umiejętności szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” 

(płatność końcowa). 
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rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy 

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w okresie 
sprawozdawczym kwotę 972.540 zł, w tym: 

• na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 759.738 zł 

• na odpisy na zfśs – 40.337 zł 

• zakup oleju opałowego – 21.716 zł 

• realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS „Wspólnie do celu” – 97.632 zł (49,8 
% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 92.382 zł oraz odpisy na zfśs – 5.250 zł 

• pozostałe wydatki – 53.117 zł (m.in. energia elektryczna, materiały biurowe, usługi 
telekomunikacyjne, opłata za trwały zarząd). 

Natomiast wydatki związane z realizacją projektu „Właściwy krok” zaplanowane w wysokości 644.133 
zł będą realizowane w następnych miesiącach. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                               1.222.244 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 159.549 zł został 
zrealizowany w kwocie 72.267 zł, czyli 45,3 % planu, w tym: 

• na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 65.077 zł (43,4 % planu)  

• na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.190 zł. 

 

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

W ramach tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 2.487 zł obsługujących zadanie polegające na 
wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. 

 

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

Ogółem w tym rozdziale wykonano 406.269 zł (48,4 %) na funkcjonowanie Powiatowej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku, w tym:  

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 367.965 zł (47,6 % planu) 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.400 zł 
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• pozostałe – 12.904 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne i 
pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie). 

Natomiast zaplanowanej w kwocie 1.000 zł dotacji dla miasta Częstochowy nie uruchamiano w 
okresie I półrocza br. 

 

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu stypendialnego skierowanego do uczniów „Nauka 
drogą do sukcesu na Śląsku” zaplanowano w budżecie kwotę 24.900 zł. W okresie sprawozdawczym 
wydatkowano 16.323 zł, czyli 65,6 % planu, w tym: 

• na wypłatę stypendiów dla uczniów – 12.950 zł 

• na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 2.773 zł 

• na zakupy materiałów biurowych oraz papieru – 600 zł. 

 

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

Z planu wydatków w wysokości 1.479.066 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 721.030 
zł, czyli 48,7 % planu z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Kukowie. 

 

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano 608 zł, czyli 11,5 % planu. 

 

rozdz. 85495 – Pozostała działalność 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.260 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Kłobucku.  

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       38.568 zł 

 

rozdz. 92116 – Biblioteki 

Zaplanowana w wysokości 15.000 zł dotacja dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki 
zostanie przekazana w II półroczu br. 

rozdz. 92195 – Pozostała działalność 
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Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 38.568 zł, czyli 40,6 % planu z przeznaczeniem na: 

• 4.000 zł przekazano dla gminy Opatów na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia 
Strażaka 

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

♦ Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 7.000 zł (organizacja Dni 
Długoszowskich) 

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

♦ Związek Harcerstwa Polskiego – 7.000 zł (zadanie „Harcerskie działania ku 
rodzinnej tradycji”) 

♦ Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 9.000 zł (zadanie „Pielęgnujemy 
tradycję, sztukę ludową i kuchnię regionalną”) 

♦ Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej – 2.000 zł (zadanie „Spotkanie z 
lokalną obrzędowością”) 

Natomiast dotacja dla stowarzyszenia „Prom” w wys. 3.000 zł na organizację IV Festiwalu 
Folklorystycznego Powiatu Kłobuckiego zostanie przekazana w następnych miesiącach br. 

• 1.800 zł na nagrody pieniężne dla orkiestr biorących udział w XI Przeglądzie Orkiestr Dętych 

• 3.048 zł organizację XI Przeglądu Orkiestr Dętych, w tym wynagrodzenia członków jury – 
1.183 zł 

• 500 zł na nagrody dla laureatów VIII Przeglądu Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka” 

• 300 zł dla zwycięzców III Powiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej 

• 1.920 zł na stypendia artystyczne przyznane przez Radę Powiatu. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                           43.396 zł 

 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 63.000 zł kwotę 43.396 zł, 
w tym: 

• udzielono dotacji w kwocie 33.250 zł dla następujących organizacji: 

♦ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł (organizacja zawodów sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży) 

♦ Powiatowe Zrzeszenie LZS – 15.000 zł (Powiatowe Mistrzostwa LZS) 

♦ Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 1.750 zł (Ogólnopolski Bieg Krzepkich) 

♦ Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki Rekreacji Wodnej „Warta” Poznań – 1.500 zł 
(organizacja przedsięwzięć sportowych o charakterze ponadlokalnym) 
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Natomiast dotacja dla stowarzyszenia „Wieniawa” w wys. 1.750 zł na organizację Biegu 
Szlakiem Jana Długosza zostanie przekazana w następnych miesiącach br. 

• zakupiono medale, puchary i nagrody na imprezy sportowe (m.in. na III Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej, IV Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej o 
Puchar Starosty, VI Powiatowy Turniej Samorządowców w Piłce Siatkowej, II Memoriał im. 
Zdzisława Mazyglińskiego, Grand Prix Polski Taekwondo 2009) – 7.008 zł 

• koszulki, stroje piłkarskie, artykuły spożywcze – 2.538 zł 

• wynajem sali na IV Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej – 
600 zł. 
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5.REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009  ROKU  
 
 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów (załącznik Nr 7) w kwocie 2.547.438 zł z 
tytułu uzyskania wolnych środków z 2008 roku.  

Natomiast zaplanowanego w kwocie 5.477.993 zł kredytu nie uruchamiano w I półroczu br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.REALIZACJA ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU  

 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 657.735 zł, czyli 41,8 % planu rozchodów z 
przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.  

Spłaty kredytów i pożyczek odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat. W II półroczu br. 
rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w wysokości 2.760.886 zł.  

Załącznik Nr 8 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczki. 
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7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU 
 

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 7.363.127 zł. 
Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów 
długoterminowych oraz zadłużenie wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętej pożyczki, w tym: 

• zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.750.160 zł – 164.456 zł 

• zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w wysokości 2.760.885,59 zł – 
2.760.885,59 zł 

• zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w wysokości 800.000 zł – 720.000 zł 

• zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.914.740 zł – 2.040.318 zł 

• zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.662.453 zł – 1.579.330 zł 

• zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 98.137 zł. 

 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 48.104 zł, całość stanowiły 
należności z tytułu dostaw towarów i usług. 
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8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
 

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych 

utworzonych przez Radę Powiatu przedstawiało się następująco (załącznik Nr 9): 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 7.431 zł. Dochody w wys. 6.736 zł osiągnięto 
z tytułu wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek 
bankowych oraz z różnych dochodów. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 6.817 zł na zakup zmywarki oraz suwmiarek do pracowni 
CNC (pomoce dydaktyczne) a także zapłatę podatku od nieruchomości. 

     Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.350 zł. 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 30 zł. Dochody w wys. 1.604 zł osiągnięto z 
tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetek. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 1.394 zł na zakup środków czystości i materiałów do 
remontów. 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 240 zł.  

 

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 8 zł. Dochody w wys. 7.467 zł osiągnięto z 
tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów 
legitymacji, świadectw), odsetek bankowych. 

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 5.816 zł na zakup artykułów biurowych, materiałów do 
bieżących napraw, wydawnictw, środków czystości, sprzętu szkolnego, przeglądy i konserwacje 
sprzętu itp. 

       Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.659 zł. 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół w Krzepicach 

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 12.034 zł. Dochody w wys. 86.129 zł 
osiągnięto z tytułu:  

♦ wpływów za wydanie duplikatów legitymacji – 156 zł  

♦ wynajmu i dzierżawy lokali wraz z opłatami za media – 47.105 zł  

♦ wpływu z usług ksero – 2.692 zł  

♦ wpływy ze sklepiku – 36.117 zł 

♦ odsetek – 59 zł 

 32



Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 80.059 zł na: 

♦ wynagrodzenia bezosobowe – 1.759 zł 

♦ zakup opału – 23.454 zł 

♦ zakup towaru do sklepiku – 25.390 zł 

♦ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. kredy, paliwa do kosiarki, prasy, 
części do napraw) – 12.640 zł 

♦ remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1.500 zł 

♦ wywóz nieczystości, usługi kominiarskie – 2.634 zł 

♦ inne (zakup papieru i akcesoriów do komputerów, opłaty pocztowe, naprawa 
kserokopiarki, opłaty za energię, wodę itp.) – 12.682 zł 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18.104 zł. 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Domu Dziecka w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 2.518 zł. Dochody w wys. 37.985 zł osiągnięto m.in. z 
tytułu darowizn oraz odsetek bankowych. 

     Wydatków w kwocie 5.919 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztu kolonii oraz kosztów 
dojazdu na kolonie. 

      Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34.584 zł. 

 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 2.322 zł. Dochody w wys. 10.108 zł osiągnięto z tytułu: 

♦ wynajmu pomieszczeń – 10.085 zł 

♦ odsetek bankowych – 23 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.991 zł, w tym: 

♦ zakup opału – 8.239 zł 

♦ zakup środków czystości – 273 zł 

♦ zakup usług (wywóz nieczystości, usługa kominiarska) – 700 zł  

♦ podatek od towarów i usług – 1.470 zł  

♦ opłaty za energię elektryczną i wodę – 1.309 zł 

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 439 zł. 

 

 

Ponadto funkcjonują następujące rachunki dochodów własnych powołane przez dyrektorów jednostek 

organizacyjnych na mocy ustawy o finansach publicznych: 
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• dochody własne funkcjonujące przy Domu Dziecka w Kłobucku 

Stan środków na początek roku wyniósł 24.151 zł. Dochodów w okresie sprawozdawczym nie 
wykonano. Wydatki w I półroczu wyniosły 24.151 zł (przekazano na rachunek dochodów własnych 
utworzony przez Radę Powiatu). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniósł 0 zł. 

 

• dochody własne funkcjonujące przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku 

Stan środków na początek roku okresu sprawozdawczego wyniósł 25 zł. Wydatki w tej samej kwocie 
przeznaczono na zakup materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniósł 0 zł. 

 

 

 

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

W strukturach powiatowych w 2009 roku funkcjonuje 1 gospodarstwo pomocnicze tzn. Warsztaty 

Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.  

Gospodarstwo pomocnicze przy ZS Nr 1 w Kłobucku uzyskało przychody w wysokości 121.643 zł tj. 

43,9 % planowanych. Na wielkość tę składają się głównie:  

• wpływy z usług – 89.213 zł tj. 42,1 % planu (przede wszystkim wpływy z usług wykonywanych 

przez Stację Kontroli Pojazdów)  

• sprzedaż wyrobów – 23.093 zł, tj. 46,2 % planu 

• odsetki – 173 zł  

• wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – 2.900 zł 

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

• inne zwiększenia – 4.625 zł 

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie 120.530 zł tj. 45,6 % planu. Największy udział w kosztach 

miały: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.578 zł  

• zakup materiałów i wyposażenia – 17.746 zł 

• zakup usług pozostałych – 9.103 zł  

• zakup energii – 6.753 zł  

• odpisy na zfśs – 2.940 zł  

• inne zmniejszenia – 18.639 zł 

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

W strukturze powiatowej funkcjonowały w 2009 roku: 

• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zrealizował 
przychody w wys. 69.943 zł, czyli w 50,0 % planu. Przychody stanowiły tu: 

♦ odpisy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 66.901 zł  

♦ wpłaty z tytułu kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 254 zł 

♦ odsetki bankowe – 2.788 zł 

Natomiast koszty poniesione w wys. 57.252 zł, czyli 20,1 % planu zostały przeznaczone m.in. na: 

♦ dotację dla ZHP w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. 
„Zielono mi… - Zawady 2009” 

♦ dotację dla gminnej spółki wodnej w Krzepicach w wysokości 5.000 zł  

♦ nagrody na IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny, Powiatowy Konkurs 
Dendrologiczny, Powiatowy Konkurs Fotograficzny i Plastyczny „Osobliwości 
przyrodnicze Powiatu Kłobuckiego” – 2.295 zł 

♦ sfinansowanie umów o dzieło dotyczących usuwania złóż jajowych brudnicy 
nieparki – 4.500 zł oraz przeprowadzenia szkolenia dla członków Koła 
Pszczelarzy w Kłobucku – 400 zł 

♦ abonament LEX – 4.246 zł 

♦ zakup kotła stalowego c.o. do Zespołu Szkół w Krzepicach – 35.925 zł 

Stan środków na początek roku wynosił 144.969 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniósł 157.660 zł.  

 

• Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który 
zrealizował przychody w wys. 337.117 zł, co stanowi 56,2 % planu. Przychody stanowiły tu: 

♦ wpływy z usług (ze sprzedaży map, wypisów z rejestru gruntów, z uzgodnień 
dokumentacji projektowej, ze zgłoszeń prac geodezyjnych) – 332.668 zł 

♦ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 44 zł 

♦ odsetki – 4.405 zł 

Natomiast koszty poniesiono w wysokości 128.949 zł, co stanowi 18,7 % planu, w tym m.in. 
na : 

♦ zakup materiałów biurowych – 3.929 zł 

♦ zakup sprzętu komputerowego – 8.586 zł 
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♦ asysta techniczna COMPASS – 11.278 zł 

♦ zakup akcesoriów komputerowych, tonerów – 23.828 zł 

♦ abonament LEX – 6.405 zł 

♦ odpisy na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym – 67.411 zł 

Stan środków na początku roku wynosił 130.700 zł, natomiast stan środków obrotowych 
PFGZGiK na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 338.868 zł. 

Plan i wykonanie przychodów i kosztów funduszy przedstawia załącznik Nr 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37



 
11. OCENA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKEGO ZA I PÓŁROCZE  2009 ROKU 

 

 
 Realizacja budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2009 roku przebiegła prawidłowo. 

Dochody zostały wykonane w kwocie 24.729.878 zł, czyli w 44,9% planu. Niższe aniżeli wynikałoby to 

ze wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów związane jest w głównej mierze z niskim 

wykonaniem dochodów majątkowych tj. z rozpoczęciem właściwych inwestycji dopiero w kolejnych 

miesiącach br., w szczególności: 

- niezrealizowaniem dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Krzepice – Zbrojewsko – 240.000 zł (dochody 

zostaną wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem w II połowie roku) 

-  niezrealizowaniem dochodów na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu planowane do 

pozyskania w ramach RPO na zadania drogowe oraz termomodernizację szpitala w 

Krzepicach – 6.431.373 zł (nie zostaną zrealizowane dochody na dofinansowanie budowy 

drogi Nowa Wieś – Ostrowy ze względu na niezakwalifikowanie się projektu do wsparcia ze 

środków konkursowych, pozostałe dochody planowane do zrealizowania w II połowie roku) 

-  brak realizacji wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zadań drogowych – 453.221 (dochody zostaną 

zrealizowane w II połowie roku) 

- brak realizacji dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zakupu 

samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 

950.000 zł) 

 Ponadto na niskie wykonanie dochodów miała wpływ niska realizacja wpływów z opłaty 

komunikacyjnej – 26,2 % oraz z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 

39,9 % planu. 

 

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20.891.714 zł, czyli w 34,0% planu po 

zmianach. Niższe aniżeli wynikałoby to z upływu czasu wykonanie planu wydatków związane jest ze 

stosunkowo niskim wykonaniem wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 

851 – Ochrona zdrowia oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Większość inwestycji planowana jest do przeprowadzenia w II połowie roku. Nie zostały również 

zrealizowane wydatki dotyczące udzielonego poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z 

odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Poręczenia udzielono na okres do 30 listopada 2009 roku. 

Po stronie wydatków ujęta została również kwota 910.000 zł stanowiąca rezerwę budżetową. 

Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 3.838.164 zł 

wobec planowanego deficytu w wysokości 6.450.884 zł . 

 

Nie zrealizownano przychodów z tytułu kredytów w wysokości 5.477.993 zł stanowiących w 

głównej mierze zabezpieczenie środków własnych inwestycji drogowych oraz na termomodernizację 
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szpitali w Kłobucku i Krzepicach (kredyty zostaną uruchomione w II połowie roku). Uzyskano 

natomiast przychód z tytułu wolnych środków z 2008 roku w kwocie 2.547.438 zł .  

 

W I półroczu wykonano 657.735 zł, czyli 41,8 % planu rozchodów z przeznaczeniem na spłaty 

rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Niska realizacja rozchodów 

związana jest z faktem, iż w II półroczu bieżącego roku rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 

2005 roku w wysokości 2.760.886 zł na termomodernizację zespołów szkół. 

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Dalsza 

zgodna z planem realizacja dochodów i wydatków umożliwi prawidłowe zakończenie roku 

budżetowego. Ewentualnym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji budżetu w II półroczu może 

okazać się niższe aniżeli plan wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Z tego względu niezbędny jest stały monitoring realizacji dochodów oraz ewentualne 

wdrożenie oszczędności w wydatkach. 
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                    Załącznik Nr 1 
 

BUDŻET POWIATU KŁOBUCKIEGO 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
                               

w złotych 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.09 

% wykon.
(5:4)) 

1 2 3 4 5 6 

1. Dochody, w tym: 50.655.310 55.067.625 24.729.878 44,9

1.1. dotacje 9.605.933 10.725.227 5.361.778 50,0

1.2. subwencje 18.620.155 20.235.513 11.849.530 58,6

1.3. środki europejskie 7.134.801 8.036.064 1.503.916 18,7

1.4. pozostałe dochody 15.294.421 16.070.821 6.014.654 37,4

2. Wydatki, w tym: 56.058.756 61.518.509 20.891.714 34,0

2.1. wydatki bieżące 40.786.212 46.628.719 20.630.789 44,2

2.2. wydatki majątkowe 15.272.544 14.889.790 260.925 1,8

3. 
Nadwyżka(+)/Deficyt(-) 

(poz.1 – poz.2) 
- 5.403.446 - 6.450.884 3.838.164

4. Przychody 6.977.993 8.025.431 2.547.438 31,7

5. Rozchody 1.574.547 1.574.547 657.735 41,8
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Załącznik Nr 2 
 

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

 
                              w złotych 

Dz. Rozdz.    § Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.09 

% wykon.
(7:6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   O G Ó Ł E M  : 50.655.310 55.067.625 24.729.878 44,9

   w tym:  

   - dochody bieżące 42.119.273 46.979.032 24.729.328 52,6

   - dochody majątkowe 8.536.037 8.088.593 550 0,01

010   Rolnictwo i łowiectwo 10.000 10.000 121 1,2

 01005  
Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

10.000 10.000 121 1,2

   dochody bieżące, w tym: 10.000 10.000 121 1,2

  2110 

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

10.000 10.000 121 1,2

020   Leśnictwo i łowiectwo 154.000 154.000 78.537 51,0

 02001  Gospodarka leśna 154.000 154.000 78.537 51,0

   dochody bieżące, w tym: 154.000 154.000 78.537 51,0

  2460 

Środki otrzymane od 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
na wypłatę ekwiwalentów 
za wyłączenie gruntów z 
upraw rolnych i 
prowadzenie upraw 
leśnych 

154.000 154.000 78.537 51,0

600   Transport i łączność 7.575.647 8.581.897 1.048.868 12,2

 60013  
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

996.610 2.095.304 1.047.631 50,0

   dochody bieżące, w tym: 996.610 2.095.304 1.047.631 50,0



1 2 3 4 5 6 7 8 

  2330 

Dotacje celowe 
otrzymane od 
Samorządu 
Województwa Śląskiego 
na zadania bieżące  

996.610 2.095.304 1.047.631 50,0

 60014  
Drogi publiczne 
powiatowe 6.579.037 6.486.593 1.237 0,02

   
dochody bieżące, w tym: 

220.000 450.000 1.237 0,3

  0920 
Pozostałe odsetki 

- - 1.237 -

  2710 

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

(gmina Lipie – 
dofinansowanie 
przebudowy drogi Lipie – 
Albertów – 100.000 zł 

gmina Wręczyca Wielka 
– dofinansowanie 
remontów dróg Hutka – 
Truskolasy, Puszczew – 
Cisie – Herby, Wręczyca 
– Długi Kąt – 120.000 zł 

gmina Przystajń – 
dofinansowanie remontu 
drogi Przystajń – 
Brzeziny – 30.000 zł 

gmina Panki – 
dofinansowanie remontu 
drogi Panki – Kuleje – 
Koski – 100.000 

gmina Opatów – 
dofinansowanie remontu 
drogi Wilkowiecko – 
Kłobuck – 100.000 zł) 

220.000 450.000 0 0

   
dochody majątkowe, w 
tym: 6.359.037 6.036.593 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  6260 

Dotacja otrzymane z 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na 
realizację zadań 
inwestycyjnych 
(modernizacja drogi 
dojazdowej w m. 
Krzepice – Zbrojewsko) 

240.000 240.000 0 0

  6298 

Środki na 
dofinansowanie własnych 
inwestycji powiatów 
planowane do 
pozyskania w ramach 
RPO 

5.880.258 5.343.372 0 0

  6300 

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

(gmina Lipie - 
modernizacja drogi 
dojazdowej w m. 
Krzepice – Zbrojewsko 
60.000 zł 

gmina Popów – budowa 
chodników 85.116 zł 

gmina Krzepice – 
budowa chodników – 
308.105 zł) 

115.116 453.221 0 0

  6309 

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

(gmina Krzepice – 
budowa chodników) 

123.663 0 0 0

700   
Gospodarka 
mieszkaniowa 253.705 128.705 96.158 74,7

 70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 253.705 128.705 96.158 74,7

   dochody bieżące, w tym: 128.705 128.705 96.158 74,7

 3



1 2 3 4 5 6 7 8 

  0470 

Wpływy z opłat za 
zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości  

18.222 18.222 18.222 100

  0750 
Dochody z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Powiatu 

30.593 30.593 12.733 41,6

  0910 
Odsetki od nieterminowej 
wpłaty podatków i opłat 

- - 9 -

  2110 

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

9.890 9.890 8.299 83,9

  2360 

Dochody Powiatu 
związane z realizacją 
zadań zlecanych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego 

70.000 70.000 56.895 81,3

   
dochody majątkowe, w 
tym: 

125.000 0 0 0

  0770 

Wpływy ze sprzedaży 
nieruchomości  

(sprzedaż lokali przy ZS 
w Krzepicach) 

125.000 0 0 0

710   Działalność usługowa 563.943 563.943 251.498 44,6

 71012  

Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.661 34.661 16.141 46,6

   dochody bieżące, w tym: 34.661 34.661 16.141 46,6

  2110 

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

34.661 34.661 16.141 46,6

 71013  
Prace geodezyjne i 
kartograficzne (nieinw.) 90.856 90.856 0 0

   dochody bieżące, w tym: 90.856 90.856 0 0
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  2110 

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

90.856 90.856 0 0

 71014  
Opracowania geodezyjne 
i kartograficzne 1.866 1.866 1.866 100

   dochody bieżące, w tym: 1.866 1.866 1.866 100

  2110 

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

1.866 1.866 1.866 100

 71015  
Nadzór budowlany 

436.560 436.560 233.491 53,9

   dochody bieżące, w tym: 422.560 422.560 233.491 55,3

  0920 Pozostałe odsetki - - 466 -

  2110 

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

422.510 422.510 233.000 55,1

  2360 

Dochody Powiatu 
związane z realizacją 
zadań zlecanych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego 

50 50 25 50,0

   
dochody majątkowe, w 
tym: 

14.000 14.000 0 0

  6410 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji 
rządowej 

14.000 14.000 0 0

750   
Administracja 
publiczna 3.869.505 3.584.105 1.049.225 29,3

 75011  
Urzędy wojewódzkie 

208.505 208.505 101.971 48,9

   dochody bieżące, w tym: 208.505 208.505 101.971 48,9
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  2110 

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

208.505 208.505 101.971 48,9

 75020  Starostwo powiatowe 3.650.000 3.350.000 921.654 27,5

   dochody bieżące, w tym: 3.650.000 3.350.000 921.654 27,5

  0420 
Wpływy z opłaty 
komunikacyjnej 

3.650.000 3.350.000 879.086 26,2

  0690 Wpływy z różnych opłat - - 9 -

  0750 
Dochody z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Powiatu 

- - 4.814 -

  0830 Wpływy z usług - - 35.230 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 1.509 -

  2710 

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

(dofinansowanie 
prowadzenia Kasy 
Zapomogowo – 
Pożyczkowej) 

- - 1.006 -

 75045  Komisje poborowe 11.000 25.600 25.600 100

   dochody bieżące, w tym: 11.000 25.600 25.600 100

  2110 

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

11.000 25.600 25.600 100

754   

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

4.983.300 4.983.300 2.453.544 49,2

 75411  
Komendy powiatowe 
PSP 4.974.200 4.974.200 2.444.944 49,1

   dochody bieżące, w tym: 4.024.200 4.024.200 2.444.944 60,8

  0920 Pozostałe odsetki - - 331 -
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  2110 

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

4.023.000 4.023.000 2.444.000 60,8

  2360 

Dochody Powiatu 
związane z realizacją 
zadań zlecanych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego 

1.200 1.200 613 51,1

   
dochody majątkowe, w 
tym: 

950.000 950.000 0 0

  6410 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z 
zakresu administracji 
rządowej 

950.000 950.000 0 0

 75414  Obrona cywilna 9.100 9.100 8.600 94,5

   dochody bieżące, w tym: 9.100 9.100 8.600 94,5

  2110 

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

9.100 9.100 8.600 94,5

756   

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

10.222.614 10.302.614 4.193.247 40,7

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

120.000 200.000 139.376 69,7

   dochody bieżące, w tym: 120.000 200.000 139.376 69,7

  0690 Wpływy z różnych opłat 120.000 200.000 139.222 69,6

  0910 
Odsetki od 
nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

- - 154 -

 75622  
Udziały powiatów w 
podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

10.102.614 10.102.614 4.053.871 40,1
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   dochody bieżące, w tym: 10.102.614 10.102.614 4.053.871 40,1

  0010 
Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 

9.917.614 9.977.614 3.981.845 39,9

  0020 
Podatek dochodowy od 
osób prawnych 

125.000 125.000 72.026 57,6

758   Różne rozliczenia 18.770.155 20.405.513 11.932.988 58,5

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

13.246.858 14.862.173 9.162.862 61,7

   dochody bieżące, w tym: 13.246.858 14.862.173 9.162.862 61,7

  2920 
Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 

13.246.858 14.862.173 9.162.862 61,7

 75803  
Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej 4.506.111 4.506.111 2.253.054 50,0

   dochody bieżące, w tym: 4.506.111 4.506.111 2.253.054 50,0

  2920 
Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 

4.506.111 4.506.111 2.253.054 50,0

 75814  
Różne rozliczenia 
finansowe 150.000 170.000 83.458 49,1

   dochody bieżące, w tym: 150.000 170.000 83.458 49,1

  0920 Pozostałe odsetki 150.000 170.000 83.458 49,1

 75832  
Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla 
powiatów 

867.186 867.229 433.614 50,0

   dochody bieżące, w tym: 867.186 867.229 433.614 50,0

  2920 
Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 

867.186 867.229 433.614 50,0

801   Oświata i wychowanie 5.063 5.063 24.079 475,6

 80120  Licea ogólnokształcące - - 8.815 -

   dochody bieżące, w tym: - - 8.265 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 239 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 8.026 -

   
dochody majątkowe, w 
tym: 

- - 550 -
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  0870 
Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 

- - 550 -

 80130  Szkoły zawodowe - - 15.264 -

   dochody bieżące, w tym: - - 15.264 -

  0690 Wpływy z różnych opłat - - 35 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 672 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 5.899 -

  0978 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 8.658 -

 80197  
Gospodarstwo 
pomocnicze 

5.063 5.063 - -

   dochody bieżące, w tym: 5.063 5.063 - -

  2380 
Wpływy do budżetu 
części zysku gosp. 
pomocniczego 

5.063 5.063 - -

803   Szkolnictwo wyższe - 1.346.070 1.346.050 100

 80309  
Pomoc materialna dla 
studentów 

- 1.346.070 1.346.050 100

   dochody bieżące, w tym: - 1.346.070 1.346.050 100

  2338 

Dotacje celowe 
otrzymane od samorządu 
województwa na 
dofinansowanie 
bieżących zadań 
realizowanych na 
podstawie porozumień 

(„Eurostypendium drogą 
do dyplomu”) 

- 1.009.553 1.009.538 100

  2339 

Dotacje celowe 
otrzymane od samorządu 
województwa na 
dofinansowanie 
bieżących zadań 
realizowanych na 
podstawie porozumień 

(„Eurostypendium drogą 
do dyplomu”) 

- 336.517 336.512 100

851   
Ochrona zdrowia 

2.090.325 2.110.325 651.428 30,9
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 85111  Szpitale ogólne 1.088.000 1.088.000 0 0

   
dochody majątkowe, w 
tym: 

1.088.000 1.088.000 0 0

  6298 

Środki na 
dofinansowanie własnych 
inwestycji powiatów 
planowane do 
pozyskania w ramach 
RPO 

(termomodernizacja 
szpitala w Krzepicach)  

1.088.000 1.088.000 0 0

 85121  
Lecznictwo 
ambulatoryjne 50.000 70.000 50.000 71,4

   dochody bieżące, w tym: 50.000 70.000 50.000 71,4

  2710 

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

(gmina Wręczyca Wielka 
– remont ośrodków) 

50.000 70.000 50.000 71,4

 85156  

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

952.325 952.325 601.428 63,2

   dochody bieżące, w tym: 952.325 952.325 601.428 63,2

  2110 

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

952.325 952.325 601.428 63,2

852   
Pomoc społeczna 

1.631.610 1.637.610 874.334 53,4

 85201  
Placówki opiekuńczo 
wychowawcze 1.526.650 1.529.650 816.593 53,4

   dochody bieżące, w tym: 1.526.650 1.529.650 816.593 53,4

  0920 Pozostałe odsetki - - 606 -
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  2130 

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

(sfinansowanie dodatków 
dla pracowników 
socjalnych) 

- 3.000 3.000 100

  2320 

Dotacje celowe 
otrzymane z powiatów na 
utrzymanie dzieci w 
domu dziecka 

1.526.650 1.526.650 812.987 53,3

 85204  Rodziny zastępcze 104.960 104.960 54.628 52,0

   dochody bieżące, w tym: 104.960 104.960 54.628 52,0

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 494 -

  2320 

Dotacje celowe 
otrzymane z powiatów na 
utrzymanie dzieci w 
rodzinach zastępczych 

104.960 104.960 54.134 51,6

 85218  
Powiatowe centrum 
pomocy rodzinie 

- 3.000 3.113 103,8

   dochody bieżące, w tym: - 3.000 3.113 103,8

  0920 Pozostałe odsetki - - 113 -

  2130 

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

(sfinansowanie dodatków 
dla pracowników 
socjalnych) 

- 3.000 3.000 100

853   
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

522.443 1.226.580 708.830 57,8

 85311  
Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna 

- 59.964 27.875 46,5

   dochody bieżące, w tym: - 59.964 27.875 46,5

  0920 Pozostałe odsetki - - 1 -
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  2008 

Dotacje rozwojowe oraz 
środki na finansowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej 
(realizacja projektu 
„Nowe kwalifikacje i 
umiejętności szansą dla 
osób 
niepełnosprawnych”) 

- 26.462 26.463 100

  2009 

Dotacje rozwojowe oraz 
środki na finansowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej 

(realizacja projektu 
„Nowe kwalifikacje i 
umiejętności szansą dla 
osób 
niepełnosprawnych”) 

- 1.402 1.401 100

  2710 

Wpływy z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie 
własnych zadań 
bieżących 

(wpływy z gmin na 
dofinansowanie remontu 
WTZ) 

- 32.100 0 0

  2910 

Wpływy ze zwrotów 
dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej 
wysokości 

- - 10 -

 85324  

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

- - 5.660 -

   dochody bieżące, w tym: - - 5.660 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 5.660 -

 85333  Powiatowy urząd pracy 522.443 1.166.616 675.295 57,9

   dochody bieżące, w tym: 522.443 1.166.616 675.295 57,9

  0920 Pozostałe odsetki - - 711 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 1 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  2008 
Dotacje rozwojowe na 
finansowanie projektu 
„Właściwy krok” 

- 547.512 278.800 50,9

  2009 
Dotacje rozwojowe na 
finansowanie projektu 
„Właściwy krok” 

- 96.621 49.200 50,9

  2690 

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

355.900 355.900 180.000 50,6

  2708 

Środki planowane do 
pozyskania z EFS na 
realizację programu 
„Wspólnie do celu”  

166.543 166.583 166.583 100

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

- 24.900 17.465 70,1

 85406  
Poradnia psychologiczno 
- pedagogiczna 

- - 1.142 -

   dochody bieżące, w tym: - - 1.142 -

  0920 Pozostałe odsetki - - 72 -

  0970 
Wpływy z różnych 
dochodów 

- - 1.070 -

 85415  
Pomoc materialna dla 
uczniów 

- 24.900 16.323 65,6

   dochody bieżące, w tym: - 24.900 16.323 65,6

  2008 

Dotacje rozwojowe na 
finansowanie projektu 
„Nauka drogą do 
sukcesu na Śląsku” 

- 21.165 13.874 65,6

  2009 

Dotacje rozwojowe na 
finansowanie projektu 
„Nauka drogą do 
sukcesu na Śląsku” 

- 3.362 2.204 65,6

  2339 

Dotacje celowe 
otrzymane od samorządu 
województwa na 
dofinansowanie 
bieżących zadań 
realizowanych na  

- 373 245 65,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   

podstawie porozumień 

(„Nauka drogą do 
sukcesu na Śląsku”) 

 

921   
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

- - 506 -

 92195  Pozostała działalność - - 506 -

  0900 

Odsetki od dotacji 
wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej 
wysokości 

- - 6 -

  2910 

Wpływy ze zwrotów 
dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej 
wysokości 

- - 500 -

926   Kultura fizyczna i sport 3.000 3.000 3.000 100

 92605  
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i sportu 

3.000 3.000 3.000 100

   dochody bieżące, w tym: 3.000 3.000 3.000 100

  2710 

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

(gmina Wręczyca Wielka 
– dofinansowanie imprez 
i zawodów sportowych) 

3.000 3.000 3.000 100
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                                 Załącznik Nr 3 
 

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.    Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.09 

% wykon.
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M  : 56.058.756 61.518.509 20.891.714 34,0

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000 10.000 121 1,2

 01005 
Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

10.000 10.000 121 1,2

  wydatki bieżące 10.000 10.000 121 1,2

020  Leśnictwo i łowiectwo 304.500 304.500 116.572 38,3

 02001 Gospodarka leśna 154.000 154.000 78.537 51,0

  wydatki bieżące 154.000 154.000 78.537 51,0

 02002 
Nadzór nad gospodarką 
leśną 

85.000 85.000 38.035 44,7

  wydatki bieżące 85.000 85.000 38.035 44,7

 02095 Pozostała działalność 65.500 65.500 0 0

  wydatki bieżące 65.500 65.500 0 0

600  Transport i łączność 14.418.790 15.567.478 2.548.309 16,4

 60013 
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

996.610 2.095.304 1.047.631 50,0

  wydatki bieżące 996.610 2.095.304 1.047.631 50,0

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

106.101 247.321 106.034 42,9

 60014 Drogi publiczne powiatowe 13.422.180 13.472.174 1.500.678 11,1

  1) wydatki bieżące, tym: 3.746.136 4.203.884 1.329.653 31,6

  
- wynagrodzenia i 
pochodne 

818.247 828.247 427.512 51,6

  2) wydatki majątkowe 9.676.044 9.268.290 171.025 1,8

700  
Gospodarka 
mieszkaniowa 

27.890 27.890 5.336 19,1

 70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

27.890 27.890 5.336 19,1



1 2 3 4 5 6 7 

  wydatki bieżące 27.890 27.890 5.336 19,1

  w tym:  

  zadania własne 18.000 18.000 1.561 8,7

  zadania rządowe 9.890 9.890 3.775 38,2

710  Działalność usługowa 563.893 563.893 209.301 37,1

 71012 
Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.661 34.661 16.141 46,6

  wydatki bieżące 34.661 34.661 16.141 46,6

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

34.661 34.661 16.141 46,6

 71013 
Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

90.856 90.856 0 0

  wydatki bieżące 90.856 90.856 0 0

 71014 
Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 

1.866 1.866 0 0

  wydatki bieżące 1.866 1.866 0 0

 71015 Nadzór budowlany 436.510 436.510 193.160 44,3

  1) wydatki bieżące 422.510 422.510 193.160 45,7

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

382.910 382.910 175.142 45,7

  2) wydatki majątkowe 14.000 14.000 0 0

750  Administracja publiczna 8.247.998 8.262.598 3.484.321 42,2

 75011 Urzędy wojewódzkie 208.505 208.505 97.161 46,6

  wydatki bieżące 208.505 208.505 97.161 46,6

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

208.270 208.270 97.161 46,7

 75019 Rada powiatu 275.000 275.000 106.557 38,7

  wydatki bieżące 275.000 275.000 106.557 38,7

 75020 Starostwo powiatowe 7.673.493 7.673.493 3.211.198 41,8

  1) wydatki bieżące 7.573.493 7.573.493 3.156.298 41,7

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

5.171.530 5.171.530 2.276.370 44,0

  2) wydatki majątkowe 100.000 100.000 54.900 54,9

 2

 
 

 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 75045 Komisje poborowe 11.000 25.600 23.131 90,4

  wydatki bieżące 11.000 25.600 23.131 90,4

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń

4.100 8.535 8.322 97,5

 75075 
Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego 

80.000 80.000 46.274 57,8

  wydatki bieżące 80.000 80.000 46.274 57,8

  w tym: wynagrodzenia  - 4.396 4.396 100

754  
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

5.012.100 5.012.100 2.075.912 41,4

 75404 
Komenda Wojewódzka 
Policji 30.000 30.000 0 0

  wydatki bieżące, w tym: 30.000 30.000 0 0

  - wpłaty jednostek na 
fundusz celowy 

30.000 30.000 0 0

 75411 Komendy powiatowe PSP 4.973.000 4.973.000 2.070.412 41,6

  1) wydatki bieżące 4.023.000 4.023.000 2.070.412 51,5

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

3.318.937 3.318.937 1.676.626 50,5

  2) wydatki majątkowe 950.000 950.000 0 0

 75414 Obrona cywilna 9.100 9.100 5.500 60,4

  wydatki bieżące, w tym: 9.100 9.100 5.500 60,4

  

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

5.200 5.500 5.500 100

757  
Obsługa długu 
publicznego 

2.176.483 2.176.483 205.318 9,4

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

526.483 526.483 205.318 39,0

  wydatki bieżące 526.483 526.483 205.318 39,0

 75704 

Rozliczenia z tytułu 
poręczeń udzielanych 
przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 

1.650.000 1.650.000 0 0
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  wydatki bieżące 1.650.000 1.650.000 0 0

758  Różne rozliczenia 912.000 910.000 0 0

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 912.000 910.000 0 0

  wydatki bieżące 912.000 910.000 0 0

801  Oświata i wychowanie 12.287.652 13.271.458 6.445.767 48,6

 80111 Gimnazja specjalne 49.308 238.270 119.560 50,2

  wydatki bieżące 49.308 238.270 119.560 50,2

  
w tym dotacja  dla 
niepublicznej jednostki 
oświatowej 

49.308 238.270 119.560 50,2

 80120 Licea ogólnokształcące 3.683.908 4.004.464 1.983.190 49,5

  wydatki bieżące 3.683.908 4.004.464 1.983.190 49,5

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

3.194.621 3.475.621 1.676.277 48,2

 80130 Szkoły zawodowe 8.355.977 8.829.379 4.243.077 48,1

  wydatki bieżące 8.355.977 8.829.379 4.243.077 48,1

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

7.186.266 7.633.917 3.661.064 48,0

 80146 
Dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

72.400 72.400 9.354 12,9

  wydatki bieżące 72.400 72.400 9.354 12,9

 80195 Pozostała działalność 124.059 122.945 88.586 72,1

  wydatki bieżące, w tym: 124.059 122.945 88.586 72,1

  

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

5.000 5.000 1.000 20,0

 80197 
Gospodarstwo 
pomocnicze 

2.000 4.000 2.000 50,0

  wydatki bieżące, w tym: 2.000 4.000 2.000 50,0

  
- dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla gospodarstwa 
pomocniczego 

2.000 4.000 2.000 50,0

803  Szkolnictwo wyższe - 1.346.070 1.346.050 100

 80309 
Pomoc materialna dla 
studentów 

- 1.346.070 1.346.050 100
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  wydatki bieżące - 1.346.070 1.346.050 100

  
w tym wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń

- 19.920 19,.900 99,9

851  
Ochrona zdrowia 

5.235.825 5.255.825 600.597 11,4

 85111 Szpitale ogólne 4.232.500 4.232.500 0 0

  wydatki majątkowe 4.232.500 4.232.500 0 0

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50.000 70.000 0 0

  wydatki bieżące, w tym: 50.000 70.000 0 0

  

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

50.000 70.000 0 0

 85156 

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

952.325 952.325 600.597 63,1

  wydatki bieżące 952.325 952.325 600.597 63,1

 85195 Pozostała działalność 1.000 1.000 0 0

  wydatki bieżące 1.000 1.000 0 0

852  
Pomoc społeczna 

3.496.460 3.502.460 1.516.618 43,3

 85201 
Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze 2.510.400 2.513.400 1.052.433 41,9

  1) wydatki bieżące, w tym: 2.210.400 2.188.400 1.017.433 46,5

  
- wynagrodzenia i 
pochodne 

1.410.000 1.413.000 724.911 51,3

  

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

139.000 139.000 46.073 33,1

  2) wydatki majątkowe 300.000 325.000 35.000 10,8

 85204 Rodziny zastępcze 603.960 603.960 252.533 41,8

  wydatki bieżące, w tym: 603.960 603.960 252.533 41,8
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- dotacje celowe 
przekazane dla powiatów 
na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień między j.s.t. 

33.960 33.960 16.741 49,3

 85218 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

344.500 347.500 177.852 51,2

  wydatki bieżące 344.500 347.500 177.852 51,2

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

311.000 314.000 159.331 50,7

 85220 

Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

25.000 25.000 25.000 100

  wydatki bieżące, w tym: 25.000 25.000 25.000 100

  

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

25.000 25.000 25.000 100

 85233 
Dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

3.800 3.800 0 0

  wydatki bieżące 3.800 3.800 0 0

 85295 Pozostała działalność 8.800 8.800 8.800 100

  wydatki bieżące 8.800 8.800 8.800 100

853  

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

1.913.926 2.618.063 1.033.284 39,5

 85311 
Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych 

70.000 129.964 60.744 46,7

  wydatki bieżące, w tym; 70.000 129.964 60.744 46,7

  

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

70.000 102.100 32.880 32,2

 85333 Powiatowy Urząd Pracy 1.843.926 2.488.099 972.540 39,1

  wydatki bieżące 1.843.926 2.488.099 972.540 39,1
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w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

1.649.506 1.774.112 852.120 48,0

854  
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1.278.239 2.516.691 1.222.244 48,6

 85401 Świetlice szkolne 147.087 159.549 72.267 45,3

  wydatki bieżące 147.087 159.549 72.267 45,3

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

137.962 149.962 65.077 43,4

 85404 
Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka 

4.025 4.025 2.487 61,8

  wydatki bieżące 4.025 4.025 2.487 61,8

  
w tym: wynagrodzenia i 
pochodne 

3.525 3.525 2.487 70,6

 85406 
Poradnie psych.-pedag. 
oraz inne poradnie 
specjalistyczne 

786.513 839.513 406.269 48,4

  wydatki bieżące, w tym: 786.513 839.513 406.269 48,4

  
- wynagrodzenia i 
pochodne 

719.861 772.861 367.965 47,6

  

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

1.000 1.000 0 0

 85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów 

- 24.900 16.323 65,6

  wydatki bieżące, w tym: - 24.900 16.323 65,6

  
wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

- 3.300 2.773 84,0

 85420 
Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

330.976 1.479.066 721.030 48,7

  wydatki bieżące 330.976 1.479.066 721.030 48,7

  
w tym dotacja dla 
niepublicznej jednostki 
oświatowej 

330.976 1.479.066 721.030 48,7

 85446 
Dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

5.300 5.300 608 11,5

  wydatki bieżące 5.300 5.300 608 11,5
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 85495 Pozostała działalność 4.338 4.338 3.260 75,1

  wydatki bieżące 4.338 4.338 3.260 75,1

921  
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 110.000 110.000 38.568 35,1

 92116 Biblioteki 15.000 15.000 0 0

  wydatki bieżące 15.000 15.000 0 0

  

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

15.000 15.000 0 0

 92195 Pozostała działalność 95.000 95.000 38.568 40,6

  wydatki bieżące, w tym: 95.000 95.000 38.568 40,6

  

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

14.000 9.000 4.000 44,4

  

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

30.000 30.000 27.000 90,0

926  Kultura fizyczna i sport 63.000 63.000 43.396 68,9

 92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

63.000 63.000 43.396 68,9

  wydatki bieżące, w tym: 63.000 63.000 43.396 68,9

  

- dotacje celowe z budżetu 
na  dofinans. zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzysz. 

35.000 35.000 33.250 95,0
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                Załącznik Nr 4 
 

WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.    Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.09 

% wykon.
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M  : 15.272.544 14.889.790 260.925 1,8

600  Transport i łączność 9.676.044 9.268.290 171.025 1,8

 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.676.044 9.268.290 171.025 1,8

  wydatki majątkowe, w tym: 9.676.044 9.268.290 171.025 1,8

  
1) projekt budowlano – 
wykonawczy przebudowy 
drogi Kuków - Zwierzyniec 

2.076.903 2.076.903 53.680 2,6

  

2) studium wykonalności, 
aktualizacja projektu 
budowlanego, raport 
oddziaływania na 
środowisko dla projektu 
kluczowego 

13.420 69.280 53.420 77,1

  

3) aktualizacja projektu 
budowlanego dla projektu 
granica z Powiatem 
Pajęczańskim Więcki -
Wąsosz 

- 35.000 0 0

  
4) studium wykonalności 
dla projektu Lipie – granica 
z Powiatem Oleskim 

- 13.420 13.420 100

  
5) studium wykonalności 
dla projektu Złochowice - 
Danków 

- 12.200 12.200 100

  
6) studium wykonalności 
dla projektu DW494 - 
Radły 

- 12.200 12.200 100

  
7) przebudowa drogi Nowa 
Wieś - Ostrowy 

5.751.066 5.751.066 0 0



1 2 3 4 5 6 7 

  
8) budowa chodników w 
Krzepicach i Zajączkach 

874.539 308.105 0 

  
9) przebudowa drogi 
dojazdowej w Krzepicach 
ul. Magreta 

500.000 500.000 0 0

  
10) budowa chodników na 
terenie gminy Popów 

55.116 85.116 26.105 30,7

  
11) przebudowa drogi 
Starokrzepice - Bobrowa 

400.000 400.000 0 0

  
12) wykup gruntów pod 
drogi powiatowe 

5.000 5.000 0 0

710  Działalność usługowa 14.000 14.000 0 0

 71015 Nadzór budowlany 14.000 14.000 0 0

  wydatki majątkowe, w tym: 14.000 14.000 0 0

  

1) zakup kserokopiarki, 
programu komputerowego, 
sprzętu komputerowego 
dla PINB 

14.000 14.000 0 0

750  Administracja publiczna 100.000 100.000 54.900 54,9

 75020 Starostwo powiatowe 100.000 100.000 54.900 54,9

  wydatki majątkowe, w tym: 100.000 100.000 54.900 54,9

  

1) podłączenie do 
kanalizacji budynku przy 
ulicy Wieluńskiej 

2) opracowanie 
dokumentacji – dot. 
budynku przy ulicy 
Skorupki 

100.000 100.000 54.900 54,9

754  
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

950.000 950.000 0 0

 75411 Komendy powiatowe PSP 950.000 950.000 0 0

  wydatki majątkowe, w tym: 950.000 950.000 0 0

  
zakup samochodu 
specjalnego SH 

950.000 950.000 0 0

 2 



1 2 3 4 5 6 7 

851  Ochrona zdrowia 4.232.500 4.232.500 0 0

 85111 Szpitale ogólne 4.232.500 4.232.500 0 0

  wydatki majątkowe, w tym: 4.232.500 4.232.500 0 0

  
1) termomodernizacja 
Szpitala Rejonowego w 
Kłobucku – Etap II 

2.500.000 2.500.000 0 0

  
2) termomodernizacja 
Szpitala Rejonowego w 
Krzepicach – Etap I 

1.732.500 1.732.500 0 0

852  Pomoc społeczna 300.000 325.000 35.000 10,8

 85201 
Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze 

300.000 325.000 35.000 10,8

  wydatki majątkowe, w tym: 300.000 325.000 35.000 10,8

  
1) wymiana instalacji 
elektrycznej w Domu 
Dziecka 

300.000 290.000 0 0

  
2) zakup samochodu dla 
Domu Dziecka 

- 35.000 35.000 100
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Załącznik Nr 5 
 
 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ 

za I półrocze 2009 roku 
 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.    Wyszczególnienie Plan Otrzymana 
dotacja 

Wykorzystana 
dotacja 

1 2 3 4 5 6 

  O G Ó Ł E M  : 6.752.313 3.441.026 3.009.998

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000 121 121

 01005 
Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

10.000 121 121

700  
Gospodarka 
mieszkaniowa 

9.890 8.299 3.775

 70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

9.890 8.299 3.775

710  Działalność usługowa 563.893 251.007 209.301

 71012 
Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i 
kartograficznej 

34.661 16.141 16.141

 71013 
Prace geodezyjne i 
kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 

90.856 0 0

 71014 
Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 

1.866 1.866 0

 71015 Nadzór budowlany 436.510 233.000 193.160

750  Administracja publiczna 234.105 127.571 120.292

 75011 Urzędy wojewódzkie 208.505 101.971 97.161

 75045 Komisje poborowe 25.600 25.600 23.131

754  
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

4.982.100 2.452.600 2.075.912

 75411 Komendy powiatowe PSP 4.973.000 2.444.000 2.070.412

 75414 Obrona cywilna 9.100 8.600 5.500

851  Ochrona zdrowia 952.325 601.428 600.597



1 2 3 4 5 6 

 85156 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne za 
wychowanków Domu 
Dziecka i bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku 

 952.325 601.428 600.597
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Załącznik Nr 6 
 

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

                              w złotych 

Dz. Rozdz.    Wyszczególnienie 
Plan wg 
uchwały 

budż. 
Plan po 

zmianach 
Wykon. na 
30.06.09 

% wykon.
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  O G Ó Ł E M  : 805.444 2.500.001 1.034.034 41,4

600  Transport i łączność - 308.105 0 0

 60014 Drogi publiczne powiatowe - 308.105 0 0

  

- dotacja celowa 
przekazana gminie 
Krzepice budowę 
chodników 

- 308.105 0 0

754  

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

5.200 5.500 5.500 100

 75414 Obrona cywilna 5.200 5.500 5.500 100

  

- dotacje celowe 
przekazane gminom na 
zadania bieżące z zakresu 
obrony cywilnej 

5.200 5.500 5.500 100

  w tym:  

  gmina Kłobuck 1.000 1.000 100

  gmina Krzepice 1.000 1.000 100

  gmina Miedźno 700 700 100

  gmina Panki 700 700 100

  gmina Popów 700 700 100

  gmina Przystajń 700 700 100

  gmina Wręczyca Wielka 700 700 100

801  Oświata i wychowanie 56.308 247.270 122.560 49,6

 80111 Gimnazja specjalne 49.308 238.270 119.560 50,2

  
- dotacja dla niepublicznej 
jednostki oświatowej w 
Kukowie 

49.308 238.270 119.560 50,2



1 2 3 4 5 6 7 

 80195 Pozostała działalność 5.000 5.000 1.000 20,0

  

- dotacje celowe z budżetu 
na dofinansowanie zadań 
z zakresu oświaty 
zleconych 
stowarzyszeniom  

5.000 5.000 1.000 20,0

  w tym:  

  

- dotacja dla Zarządu 
Rejonowego PCK na 
przeprowadzenie różnych 
form współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży 
mających na celu 
promocję zdrowia i 
zdrowego stylu życia 

1.000 1.000 100

 80197 
Gospodarstwo 
pomocnicze 

2.000 4.000 2.000 50,0

  

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

2.000 4.000 2.000 50,0

851  Ochrona zdrowia 50.000 70.000 0 0

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50.000 70.000 0 0

  

- dotacja z budżetu dla 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku  

50.000 70.000 0 0

  w tym:  

  

- remont ośrodków zdrowia 
na terenie gminy 
Wręczyca Wielka (środki z 
gminy Wręczyca Wielka) 

50.000 50.000 0 0

  
- remont ośrodków zdrowia 
na terenie gminy Popów 
(środki z gminy Popów) 

20.000 0 0

852  Pomoc społeczna 197.960 197.960 87.814 44,4

 85201 
Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze 

139.000 139.000 46.073 33,1

 2



1 2 3 4 5 6 7 

  

- dotacje celowe 
przekazane dla powiatów 
na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci z terenu 
Powiatu Kłobuckiego w 
domach dziecka 

139.000 139.000 46.073 33,1

 85204 
Rodziny zastępcze 

33.960 33.960 16.741 49,3

  

- dotacje celowe 
przekazane dla powiatów 
na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci z terenu 
Powiatu Kłobuckiego w 
rodzinach zastępczych  

33.960 33.960 16.741 49,3

 85220 

Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

25.000 25.000 25.000 100

  

- dotacje celowe z budżetu 
na dofinansowanie zadań 
z zakresu pomocy 
społecznej zleconych 
stowarzyszeniom  

25.000 25.000 25.000 100

  w tym:  

  

dotacja dla Terenowego 
Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka na prowadzenie 
Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Kłobucku 

20.000 20.000 100

  

dotacja dla stowarzyszenia 
„O uśmiech dziecka” na 
zorganizowanie festynu 
integracyjnego 

5.000 5.000 100

853  

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

70.000 102.100 32.880 32,2

 85311 
Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych 

70.000 102.100 32.880 32,2

 3



1 2 3 4 5 6 7 

  

- dotacja podmiotowa 
przekazana dla 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Hutce 

70.000 102.100 32.880 32,2

854  
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 331.976 1.480.066 721.030 48,7

 85406 
Poradnie psych.-pedag. 
oraz inne poradnie 
specjalistyczne 

1.000 1.000 0 0

  

- dotacja celowa 
przekazana miastu 
Częstochowa na pokrycie 
kosztów pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej dla dzieci z 
terenu Powiatu 
Kłobuckiego 

1.000 1.000 0 0

 85420 
Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

330.976 1.479.066 721.030 48,7

  
- dotacja dla niepublicznej 
jednostki oświatowej w 
Kukowie 

330.976 1.479.066 721.030 48,7

921  
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 59.000 54.000 31.000 57,4

 92116 Biblioteki 15.000 15.000 0 0

  

- dotacje celowe 
przekazane gminie na 
współfinansowanie 
biblioteki 

15.000 15.000 0 0

 92195 Pozostała działalność 44.000 39.000 31.000 79,5

  
- dotacje celowe 
przekazane gminom na 
zadania z zakresu kultury 

14.000 9.000 4.000 44,4

  w tym:  

  

dotacja dla gminy Popów 
na organizację Dożynek 
Powiatowo - Gminnych 

5.000 0 0
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dotacja dla gminy Opatów 
na organizację 
Powiatowych Dni Strażaka 

4.000 4.000 100

  

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

30.000 30.000 27.000 90,0

  w tym:  

  

dotacja dla 
Ponadregionalnego 
Stowarzyszenia 
„Wieniawa” na organizację  
Dni Długoszowskich 

7.000 7.000 100

  

dotacja dla GOK Wręczyca 
Wielka na zadanie 
„Spotkanie z lokalną 
obrzędowością” 

2.000 2.000 100

  

dotacja dla Ligi Obrony 
Kraju na dofinansowanie 
obchodów rocznic i świąt 
państwowych 

2.000 2.000 100

  

dotacja dla Związku 
Harcerstwa Polskiego na 
zadanie „Harcerskie 
działania ku rodzinnej 
tradycji” 

7.000 7.000 100

  

dotacja dla Rady 
Powiatowej Kół Gospodyń 
Wiejskich na zadanie 
„Pielęgnujemy tradycję, 
sztukę ludową i kuchnię 
regionalną”  

9.000 9.000 100

  

dotacja dla 
Stowarzyszenia „Prom” na 
organizację Festiwalu 
Folklorystycznego Powiatu 
Kłobuckiego 

3.000 0 0

926  
Kultura fizyczna i sport 

35.000 35.000 33.250 95,0
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 92605 
Zadania w zakresie kultury 
fiz. i sportu 

35.000 35.000 33.250 95,0

  

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

35.000 35.000 33.250 95,0

  w tym:  

  

dotacja dla Powiatowego 
Szkolnego Związku 
Sportowego na 
organizację zawodów 
sportowo – rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży 

15.000 15.000 100

  

dotacja dla 
Ponadregionalnego 
Stowarzyszenia 
Edukacyjnego „Wieniawa” 
na organizację 
Ogólnopolskiego Biegu 
Ulicznego 

1.750 0 0

  

dotacja dla Powiatowego 
Zrzeszenia LZS na 
organizację Powiatowych 
Mistrzostw LZS 

15.000 15.000 100

  

dotacja dla Ludowego 
Klubu Sportowego 
„Liswarta” na organizację 
Ogólnopolskiego Biegu 
Krzepkich 

1.750 1.750 100

  

dotacja dla stowarzyszenia 
„Warta” na organizację 
przedsięwzięć sportowych 
o charakterze 
ponadlokalnym 

1.500 1.500 100
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Załącznik Nr 7 
 
 

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

 
          w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie na 
30.06.09 

1 2 3 4 5 

 O G Ó Ł E M : 6.977.993 8.025.431 2.547.438

1. Przychody z zaciągniętych kredytów 

na rynku krajowym 
5.477.993 5.477.993 -

1.1 przebudowa drogi Kuków - 

Zwierzyniec 
354.557 354.557 -

1.2 przebudowa drogi Nowa Wieś - 

Ostrowy 
2.228.936 2.228.936 -

1.3 termomodernizacja szpitala w 

Krzepicach – Etap I 
544.500 544.500 -

1.4 termomodernizacja Szpitala w 

Kłobucku – Etap II 
2.350.000 2.350.000 -

2. Wolne środki uzyskane w 2008 roku 1.500.000 2.547.438 2.547.438
 



Załącznik Nr 8 
 
 

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
za I półrocze 2009 roku 

 
          w złotych 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie na 
30.06.09 

1 2 3 4 5 

 O G Ó Ł E M : 1.574.547 1.574.547 657.735

1. Spłata rat kapitałowych od pożyczki i 

kredytów zaciągniętych w latach 

ubiegłych 

1.574.547 1.574.547 657.735

 w tym:  

1.1 spłata kredytu zaciągniętego w wysokości 

1.750.160 zł na modernizację dróg 

powiatowych 

197.316 197.316 98.658

1.2 spłata kredytu zaciągniętego w wysokości 

2.760.886 zł na termomodernizację obiektów 

oświatowych 

275.149 275.149 -

1.3 spłata kredytu zaciągniętego w wysokości 

2.914.740 zł na modernizację dróg 

powiatowych, doposażenie szpitali i gabinetów 

medycznych, opracowanie dokumentacji dla 

termomodernizacji szpitali 

582.948 582.948 291.474

1.4 spłata kredytu zaciągniętego w wysokości 

800.000 zł na modernizację dróg powiatowych 
160.000 160.000 80.000

1.5 spłata rat kredytu zaciągniętego w kwocie 

1.662.453 zł na termomodernizację Szpitala w 

Kłobucku oraz termomodernizację budynku 

Komendy Powiatowej PSP 

166.245 166.245 83.123

1.6 spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 

wysokości 2.507.006 zł na termomodernizację 

obiektów oświatowych 

192.889 192.889 104.480

 
 

  
 



                  Załącznik Nr 9 
 
 

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
 
                  

w złotych 
Dochody Wydatki 

Lp. Wyszczególnienie 

 
Stan środków 

pienięż na 
początek 

roku  Plan 
Wykonanie  

na dzień 
30.06.09 

% 
wykon Plan 

Wykonanie   
na dzień 
30.06.09 

% 
wykon. 

Stan 
środków 

pienięż. na 
koniec 
okresu 

sprawozd. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 O G Ó Ł E M : 48.519 253.356 150.029 59,2 294.231 136.172 46,3 62.376 

1. 
Rachunek dochodów własnych 
przy ZS Nr 1 w Kłobucku  

7.431 12.700 6.736 53,0 20.131 6.817 33,9 7.350 

2. 
Rachunek dochodów własnych 
przy ZS Nr 2 w Kłobucku 

30 7.500 1.604 21,4 7.500 1.394 18,6 240 

3. 
Rachunek dochodów własnych 
przy ZS Nr 3 w Kłobucku 

8 15.500 7.467 48,2 15.500 5.816 37,5 1.659 

4. 
Rachunek dochodów własnych 
przy ZS w Krzepicach 

12.034 160.000 86.129 53,8 165.000 80.059 48,5 18.104 

5. 
Rachunek dochodów własnych 
przy Domu Dziecka 

2.518 35.906 37.985 105,8 38.399 5.919 15,4 34.584 

6. 
Rachunek dochodów własnych 
przy Powiatowym Zarządzie Dróg 

2.322 21.200 10.108 47,7 23.000 11.991 52,1 439 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 

Rachunek dochodów własnych 
przy Domu Dziecka  

(darowizny) 

24.151 550 0 0 24.701 24.151 97,8 0 

Rachunek dochodów własnych 
przy Powiatowym Zarządzie Dróg 8. 25 0 0 0 0 25 - 0 

(opłaty za specyfikacje) 
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Załącznik Nr 10 
 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 
 
 
 
                             w złotych 

Przychody Koszty 

Lp. Wyszczególnienie  
Plan 

Wykonanie  
na dzień 
30.06.09 

% 
wykon. Plan 

Wykonanie   
na dzień 
30.06.09 

% 
wykon. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
 
 
 

Gospodarstwo pomocnicze 
przy ZS Nr 1 w Kłobucku 277.000 121.643 43,9 264.500 120.530 45,6

 

 



Załącznik Nr 11 
 

Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych 
 
 
                 w złotych 
 

Przychody Koszty 
Lp. Wyszczególnienie 

Stan środk. 
obrot. na 
początek 

roku 
  
 

Plan 

Wykonanie na 
dzień 30.06.09 

 
% 

 wykon. 
Plan Wykonanie   na 

dzień 30.06.09 
% 

wykon. 

 
Stan środków 

obrot. na 
koniec okresu 

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

 OGÓŁEM : 275.669 740.000 407.060 55,0 975.669 186.201 19,1 496.528 

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
144.969 140.000 69.943 50,0 284.969 57.252 20,1 157.660 

2. 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 
130.700 600.000 337.117 56,2 690.700 128.949 18,7 338.868 
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