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Sprawozdanie z wykonania  budżetu  Powiatu  Prudnickiego  

za  2007  rok 

 

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2007 r. uchwalono w dniu 28 grudnia 2006 r. 

Uchwałą Nr III/11/06 Rady Powiatu w Prudniku. 

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone budżet po stronie dochodów uchwalono 

na kwotę 33.214.631 zł, w tym: 

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 

4.011.730 zł. 

Natomiast wydatki uchwalono na kwotę 33.835.977 zł. 

Ponadto uchwalono rozchody związane ze spłatą kredytów na kwotę 708.654zł i udzieloną 

pożyczką na finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej ( program wieloletni e-Urząd ) na kwotę 75.483 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów: 

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym   1.000.000 zł. 

- spłaty pożyczek na finansowanie programu „e-Urząd” 75.483zł. 

- wolne środki obrotowe za 2006r.  330.000 zł. 

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był  10 razy przez organ stanowiący: 

- 26 stycznia     - Uchwała Nr IV/25/07 Rady Powiatu 

- 23 lutego        - Uchwała Nr V/27/07 Rady Powiatu 

                         - Uchwała Nr V/28/07 Rady Powiatu 

- 30 marca        - Uchwała Nr VI/37/07 Rady Powiatu 

                         - Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu 

-27 kwietnia     - Uchwała Nr VII/46/07 Rady Powiatu 

                         - Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu 

                         - Uchwała Nr VII/48/07 Rady Powiatu 

- 25 maja          - Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Powiatu 

- 5 lipca            - Uchwała Nr IX/60/07 Rady Powiatu 

- 31 sierpnia     - Uchwała Nr X/67/07 Rady Powiatu 

- 27 września    - Uchwała Nr XI/73/07 Rady Powiatu 

- 23 listopada    - Uchwała Nr XII/88/07 Rady Powiatu 

- 21 grudnia       - Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Powiatu 

 

 



 

 

 

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 20 razy: 

- 5 stycznia     - Uchwała Nr 5/12/07 

-13 lutego       - Uchwała Nr 10/21/07 

-  6 marca       - Uchwała Nr 14/27/07 

- 14 czerwca   - Uchwała Nr 2/39/07 

- 5 lipca          - Uchwała Nr 35/44/07 

- 13 lipca        - Uchwała Nr 37/55/07 

 - 23 lipca       - Uchwała Nr 38/60/07 

- 1 sierpnia     - Uchwała Nr 39/63/07 

- 31 sierpnia   - Uchwała Nr 46/76/07 

- 17 września  - Uchwała Nr 49/85/07 

- 3 października – Uchwała Nr 52/89/07 

- 10 października – Uchwała Nr 53/95/07 

- 17 października – Uchwała Nr 55/97/07 

- 24 października – Uchwała Nr 56/99/07 

- 31 października – Uchwała Nr 57/102/07 

- 14 listopada        –Uchwała Nr 59/105/07 

- 23 listopada        - Uchwała Nr 60/111/07 

- 5 grudnia            - Uchwała Nr 62/120/07 

- 13 grudnia          - Uchwała Nr 63/126/07 

- 21 grudnia          - Uchwała Nr 64/132/07      

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi: 

- plan dochodów   34.954.201,20zł. 

- plan wydatków   36.198.118,78zł.  

- plan przychodów  2.028.054,58zł. w tym: 

   a/ z tytułu kredytów  1.000.000zł.  

   b/ spłata pożyczek udzielonych 75.483zł. 

   c/ wolne środki obrotowe za 2006r. 952.571,58zł. 

- plan rozchodów 784.137zł. 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po 

zmianach wynosi 4.234.027zł. i w trakcie roku wzrósł o 222.297zł.,  został zrealizowany  w kwocie 

4.132.578,08zł. co stanowi 97,6% planu. 

 Przychody budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki obrotowe za 2006r. wynoszą 

952.571,58zł. i zostały podzielone w całości. 



 

 

 

Realizacja planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Prudnickiego za 2007 r. wg 

źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:                                                      

          Plan                  Wykonanie       Dynamika 

                      po zmianach         za 2007 r.             % 

1) Dochody własne                         8.921.337,20       10.189.720,96       114,3              

a) udziały we wpływach z podatków           4.838.390,00        4.925.199,59        101,8                                         

b) dochody z majątku powiatu, czynsze                

      i  pozostałe dochody                                    4.082.947,20        5.274.521,37        129,2 

 2) Dotacje celowe              7.559.917,00        7.450.166,15         98,5  

    a) na zadania z zakresu adm. rządowej          4.234.027,00        4.132.578,08        97,6 

    b) na zadania własne              3.325.890,00        3.317.588,07        99,7     

3) Subwencja ogólna            18.472.947,00      18.472.947,00       100,0 

          a ) oświatowa             14.854.529,00      14.854.529,00       100,0 

          b) równoważąca                 812.241,00           812.241,00       100,0 

          c) wyrównawcza              2.723.319,00        2.723.319,00       100,0       

    d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst           82.858,00             82.858,00       100,0 

   =============================================================== 

R a z e m  d o c h o d y            34.954.201,20        36.122.834,11      103,3 

 

 Przychody                                                     2.028.054,58         1.952.571,58       96,3 

-Przychody ze spłat poż. udziel. na finan. zad.              75.483,00                   -                     - 

  realiz. z udział. śr. pochodz. z budżetu UE 

- Przychody z kredytów  pożyczek                            1.000.000,00          1.000.000,00     100,0 

- Przychody z tyt. innych rozliczeń – wolne środki      952.571,58             952.571,58     100,0                  

     O g ó ł e m  (dochody i przychody)                 36.982.255,78         38.075.405,69      102,9 

 

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 114,3% w tym z tytułu udziału w podatkach: 

- podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 

4.742.926zł. wykonano 4.821.777zł. co stanowi  101,7% planu 

- podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe- na plan 95.464zł. 

wykonano 103.422,59zł. co stanowi  108,3% planu 

- pozostałe  dochody własne wykonano w 129,2%, znaczne przekroczenie planu dochodów 

wystąpiło w dziale 750 Administracja publiczna, gdzie w §0970 Wpływy z różnych dochodów, 

powiat otrzymał dochody z SP ZOZ ZOZ w Prudniku w likwidacji, z tytułu wygranego procesu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia.  



 

 

 

Nie wykonano planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, w zakresie wykonania programu szczepień 

przeciwko meningokokom. Wykonanie wynika z niższego niż przewidywano zainteresowania tymi 

szczepieniami mieszkańców powiatu. 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przekroczono plan dochodów dotacji z PFRON na 

zakup samochodu, który będzie zakupiony w 2008r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Głogówku. 

Wpływy z tytułu dotacji celowych  wykonano w 98,5%,  a z tytułu subwencji 100% planu. 

Ogółem plan dochodów wykonano w 103,3%. 

 Zaciągnięto zgodnie z planem kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000zł. W związku z 

przesunięciem terminu rozliczenia projektu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” na 2008 rok, 

Urząd Marszałkowski nie dokonał spłaty pożyczki. 

Za 2007r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie       266.448,11zł 

                  oraz wolne środki obrotowe w kwocie      1.168.434,48zł. 

                OGÓŁEM do podziału w 2008r.              1.434.882,59zł. 

Zaległości budżetowe z tytułu dochodów na 31 grudnia 2007r. wyniosły 16.839,99zł. w tym 

12.164,59 zł dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 70,82zł - dotyczy wpływów z usług w domach pomocy 

społecznej,  pozostała kwota dotyczy czynszów, opłat itp. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, które wzrosły w trakcie roku o 222.297zł. / załącznik Nr 2 do informacji/ 

 

Plan wydatków i rozchodów po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi 

wynosi 36.198.118,78 zł i został zrealizowany w wysokości 35.856.386zł, co stanowi 99 % planu. 

Szczegółowa analiza w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ( zał. Nr 5 ) 

pozwala bardziej realnie ocenić plan i wykonanie budżetu. 

Działy: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 „Leśnictwo” niższe wykorzystanie środków niż założono 

w planie dotyczy wykorzystania dotacji celowych na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa oraz wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów / zadania realizuje Wydział Geodezji/. 

Dział 600 Transport i łączność – zrealizowano plan wydatków w 98,8%. w tym: remonty dróg na 

plan 697.672zł. wykonano 691.439,76zł. /99,1%/, zakup usług pozostałych / akcja zimowa, 

zamiatanie ulic/ na plan 692.492,50zł. wykonano 679.041,05zł. /98,0%/. W I półroczu zadania 

wykonywał Powiatowy Zarząd Dróg, który został zlikwidowany i zadania te w chwili obecnej 

wykonuje Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego. 



 

 

 

Dział 630 Turystyka –  plan wydatków 108.192zł. wykonano w 94,7%. Zrealizowano projekt 

współfinansowany ze środków Interreg III a – Nowa płaszczyzna współpracy i promocji 

pogranicza- Perły zabytkowej architektury przemysłowej. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej na 

gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wykonanie wynosi 100%. 

Dział 710 Działalność usługowa – wydatki dotyczą prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz wydatków nadzoru budowlanego. Wszystkie wydatki finansowane są z dotacji celowych z 

budżetu państwa i zostały wykonane w 99,9%. 

Dział 750 „ Administracja publiczna”, wydatki dotyczą: 

Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone 132.730zł. Starostwa powiatowe 

– wykonanie wynosi 99,1% / wydatki majątkowe omówiono w zał. Nr 8 /, Rady powiatów 99,3% 

Komisji poborowych 98,9% -wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa / wiosenny pobór/.  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dotyczy Komendy Powiatowej 

PSP w Prudniku i obrony cywilnej. Wykonanie planu wydatków 99,9% w tym: z dotacji celowej z  

budżetu państwa 99,9% . Wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 1000zł.z dotacji celowej 

wykonano w całości. 

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie budżetu 99,9% wynika z zawartych umów 

kredytowych 66.501,30zł. i oprocentowania obligacji komunalnych 515.793,86zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia – dotyczy wykorzystania dotacji na zadania zlecone 6.023zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu wynosi 99,7%. Główną pozycją są wydatki 

na licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe. 

Plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w 97,2%. 

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki obejmują dotację celową dla szpitala w Białej, która została 

przekazana i rozliczona  oraz pokrycie ujemnego wyniku SP ZOZ w likwidacji 1.354.510zł.,które 

dotyczyło spłaty zobowiązań cywilno-prawnych, ugód z wierzycielami, spłaty zaległych podatków i 

składek ZUS, rozliczeń z komornikiem i byłymi pracownikami. Zakończono likwidację i dokonano 

zamknięcia ksiąg rachunkowych tej jednostki. Powiat Prudnicki przejął jej zobowiązania i 

należności.  

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu wydatków wynosi 99,8% planu. i dotyczy 

wydatków Domu Dziecka w Głogówku / rozdział 85201/. Wydatki domów pomocy społecznej 

finansowane były głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące oraz wydatki 

majątkowe oraz wpływów z odpłatności za pobyt. Dotacje były w trakcie roku zwiększane w 

związku ze standaryzacją placówek. W DPS Prudnik wykonano remont poddasza a w Racławicach  



 

 

 

Śląskich zakupiono windę, ponadto placówki wykonały niezbędne remonty i zakupy, które pozwolą 

na uzyskanie standardu wymaganego ustawą w 2008r.W dziale tym poniesiono ponadto wydatki na 

ośrodki wsparcia  34.313,24zł w tym: z dotacji na zadania zlecone 29.490,13zł.  Na rodziny 

zastępcze wydatkowano kwotę 1.222.055,53zł. Wykonano również plan wydatków na Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej. 

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 

W rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wydatki wykonano w 99,9% ze 

środków dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale tym utrzymanie Powiatowego Urzędu 

Pracy zamknęło się kwotą 830.156,33zł. w tym: sfinansowane ze środków bezzwrotnych Funduszu 

Pracy 87.500zł. 

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” Wydatki zostały wykonane w 100 %. W 

rozdziale 85402 udzielono dotacji podmiotowej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w 

Prudniku w kwocie 415.000zł. Ponadto sfinansowano wydatki na utrzymanie SOSW w Głogówku 

oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, schronisk młodzieżowych, pomocy dla 

uczniów itp. 

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków został zrealizowany,  

 z czego dotacja celowa dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 10.000zł. 

została przekazana  zgodnie z umową. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport  - wydatki na plan 15.120zł. wykonano w 84,9%. 

Realizacja budżetu Powiatu za  2007 r. zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami  

w wysokości 266.448,11 zł. Sprawność funkcjonowania Starostwa utrzymywana była na poziomie 

prawidłowej i ciągłej obsługi jednostek organizacyjnych, w których prowadzona jest obsługa 

finansowa we własnym zakresie. Podsumowując informację z wykonania budżetu za okres 

sprawozdawczy stwierdza się, że trudny okres w finansowaniu jednostek samorządowych, jak i 

nierytmiczny wpływ środków finansowych nie spowodował utraty płynności finansowej Powiatu. 

Zobowiązania podatkowe, wobec ZUS i innych wierzycieli regulowano terminowo, za wyjątkiem 

jednej faktury w kwocie 459,79zł.. która została przetrzymana przez pracownika, który przebywał 

na zwolnieniu chorobowym. Wystawca faktury odstąpił od naliczania odsetek zwłoki i uznał 

wyjaśnienia Powiatu. W związku z tym, wystąpienie tego zobowiązania wymagalnego nie nosi 

znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych .Otrzymane środki na zadania zlecone i 

powierzone realizowano zgodnie z porozumieniami i umowami. Budżet realizowano zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz podjętymi uchwałami. 

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  ORAZ ZADŁUŻENIE POWIATU PRUDNICKIEGO 

Łączne zobowiązania Powiatu wg. sprawozdania Rb-Z  na  31.12.2007 r. wynoszą 12.643.126,79zł. 

w tym z tytułu: 



 

 

 

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.042.667 zł. 

- emisji obligacji 10.600.000 zł, 

- pozostałych zobowiązań  459,79zł. 

co w stosunku do zrealizowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 35,0 %. 

Natomiast należności wymagalne Powiatu Prudnickiego na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 

16.839,99zł. z czego 12.164,59zł. dotyczy naliczeń odpłatności od rodziców za dzieci przebywające 

w Domu Dziecka. 

 W 2007 r. spłacano kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2003, 2004 w wysokości:  

- raty kapitałowe  708.654zł, zgodnie z planem i umowami 

-  oraz zapłacono  582.295,16zł odsetek bankowych od obsługi długu publicznego 

-  Ogółem 1.290.949,16 zł. co stanowi 3,6% dochodów ogółem. 

Powiat nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji. 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 

na 31.12.2007r. przedstawia się następująco: 

- BOŚ O/O Nysa  zadłużenie 743.741zł./ spłata do 2009r./ 

- BS Prudnik – zadłużenie 183.326zł. / spłata do 2009r./ 

- pożycza w WFOŚiGW O/ Opole – zadłużenie 115.600zł./ spłata do 2010r./ 

- kredyt BS w Prudniku – zadłużenie 1.000.000zl. / spłata do 2014r./ 

- obligacje komunalne zadłużenie 10.600.000zł. / wykup od 2009r.do 2020r./ 

Ogółem: 12.642.667zł. 

 Wyniki z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za  2007 r. prezentowane są  

w następujących załącznikach, które jednocześnie obrazują dynamikę dochodów i wydatków  

w stosunku do planu po zmianach: 

- załącznik nr 1 – zestawienie zbiorcze z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2007 r. 

- załącznik nr 2 –  wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  

     i inne zadania zlecone ustawami budżetu Powiatu Prudnickiego za 2007r  

- załącznik nr 3 – wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  

     i inne zadania zlecone ustawami budżetu Powiatu Prudnickiego za 2007r  

- załącznik nr 4 - wykonanie planu dochodów i przychodów budżetowych Powiatu  

           Prudnickiego za 2007 r. 

- załącznik nr 5 –  wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych Powiatu  

           Prudnickiego za 2007 r. 

- załącznik nr 6 – realizacja przyznanych i wykonanych dotacji dla innych podmiotów oraz zadań 

           powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. 

- załącznik nr 7 – realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstw  

           pomocniczych i rachunku dochodów własnych 

- załącznik nr 8 – realizacja zadań inwestycyjnych 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 1  
         do sprawozdania za 2007 r.  

                     DOCHODY I WYDATKI  BUDŻETU za 2007r. 

 

Dział 

 

Wyszczególnienie 

Dochody  

% 

Wydatki  

% Plan po 

zmianach 

Wykonanie  

za 2007 r. 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie  

za 2007 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.100,00 1.762,49 83,9 2.100,00 1.762,49 83,9 

020 Leśnictwo 29.500,00 24.542,94 83,2 32.700,00 27.598,87 84,4 

600 Transport i łączność 36.910,00 30.590,11 82,9 1.808.592,00 1.786.449,68 98,8 

630 Turystyka 90.763,20 12.200,00 13,4 108.192,00 102.502,61 94,7 

700 Gospodarka mieszkaniowa 756.032,00 759.810,09 100,5 42.914,00 42.908,68 100,0 

710 Działalność usługowa 278.457,00      278.484,67 100,0 278.457,00 278.202,22 99,9 

750 Administracja publiczna 1.537.350,00 2.814.455,00 183,1 4.932.899,78 4.891.297,03 99,2 

        

754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

2.769.781,00 2.767.484,61 99,9 2.773.281,00 2.770.562,72 99,9 

756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fiz. i od innych jedn. nie 

posiadaj. osob praw. oraz 

wydatki związ. z ich poborem 

 

 

5.060.890,00 

 

 

5.147.980,60 

 

 

101,7 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

757 Obsługa długu publicznego - - - 582.809,00 582.295,16 99,9 

758 Różne rozliczenia 18.528.970,00 18.531.208,88 100,0 6.023,00          6.023,00 100,0 

801 Oświata i wychowanie 266.291,00 263.851,54 99,1 14.011.870,00 13.971.530,56 99,7 

        

851 Ochrona zdrowia 1.218.009,00 1.013.911,96 83,2 2.651.204,00 2.443.870,72 92,2 

852 Pomoc społeczna 4.134.579,00   4.135.537,19 100,0 6.534.787,00 6.522.253,72 99,8 

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

140.297,00 140.495,11 100,1 875.481,00 875.137,77 100,0 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

104.272,00 200.518,92 192,3 1.527.389,00 1.527.175,65 100,0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

- - - 14.300,00 13.977,38 97,7 

926 Kultura fizyczna i sport - - - 15.120,00 12.837,74 84,9 
  

RAZEM (dochody i wydatki) 
 

34.954.201,20 
 

36.122.834,11 
 

103,3 
 

36.198.118,78 
 

35.856.386,00 
 

99,0 

  Przychody Rozchody 

902 Przychody ze spłat poż. udziel. 
na finan. zadań realiz. z udział. 
śr. pochodz. z budżetu U E 

 
75.483,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

931 Przychody z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 - - - 

955 Przychody z tytułu innych 
rozliczeń krajowych 

952.571,58      952.571,58 100,0 - - - 

962 Pożyczki udzielone na finan. 
zadań realiz.z udziałem środków 
pochodz. z budżetu U E 

               -            -       -        75.483,00 75.483,10     100,0 

992 Spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

- - - 708.654,00 708.654,00 100,0 

 RAZEM (przychody i rozchody 2.028.054,58 1.952.571,58 96,3 784.137,00 784.137,10 100,0 

  
OGÓŁEM 

 

 
36.982.255,78 

 
38.075.405,69 

 
102,9 

 
36.982.255,78 

 
36.640.523,10 

 
96,2 



 

 

 

 
            Załącznik Nr 4  

                                                                                                                                                              do sprawozdania za  2007r. 

Sprawozdanie  z  wykonania planu  dochodów i  przychodów budżetowych 
Powiatu  Prudnickiego  za  2007 r. 

 
Dz. 

Rozdz. 
§ 

 
Treść 

 
Plan na 2007 r. 

Plan po zmianach  
na 2007 r. 

Wykonanie  
31.12.2007 r. 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

010  Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 2.100,00 1.762,49 83,9 

 01005 Prace geod-urządz.  na potrz. rolnictwa     

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

 
20.000,00 

 
2.100,00 

 
1.762,49 

 
83,9 

020  Leśnictwo 29.500,00 29.500,00 24.542,94 83,2 

 02001 Gospodarka leśna     

 2460 Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do s.f.p. na 
realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do s.f.p. 

 
29.500,00 

 
29.500,00 

 
24.542,94 

 
83,2 

600  Transport i łączność 4.010,00 36.910,00 30.590,11 82,9 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 17,60 35,2 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ.oraz inn. umów o pod. charakterze 

 
60,00 

 
2.660,00 

 
2.611,40 

 
98,2 

 0920 Pozostałe odsetki 900,00 400,00 205,76 51,4 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,00 3.800,00 3.755,35 98,8 

 2310 Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania 
bież. reaizow. na podst. porozumień 
między j.s.t. 

 
- 

 
30.000,00 

 
24.000,00 

 
80,0 

630 - Turystyka - 90.763,20 12.200,00 13,4 

 63003 Zadania w zakresie upowszech. turystyki     

 2319 Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania 
bież. reaizow. na podst. porozumień 
między j.s.t. 

 
- 

 
12.200,00 

 
12.200,00 

 

 
100,0 

 2708 Środki na dofinansow. własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 
- 

 
68.244,00 

 
- 

 

 2709 Środki na dofinansow. własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 
- 

 
10.319,20 

 
- 

 

700  Gospodarka mieszkaniowa  899.118,00 756.032,00 759.810,09 100,5 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości     

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

118,00 118,00 117,85 99,9 

 0870 Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 869.000,00 713.000,00 716.783,56 100,5 

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

 
30.000,00 

 
42.914,00 

 
42.908,68 

 
100,0 

710  Działalność usługowa 332.000,00 278.457,00 278.484,67 100,0 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne     

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

 
120.000,00 

 
           40.000,00 

 
39.955,00 

 
99,9 

 71014 Opracowania geodez.  i kartograficzne     

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

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
9.882,00 

 
98,8 

 71015 Nadzór budowlany     

 0920 Pozostałe odsetki - - 282,45 - 



 

 

 

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

 
197.000,00 

 
223.457,00 

 
223.439,92 

 
100,0 

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

 
 5.000,00 

 
5.000,00 

 
              4.925,30 

 
98,5 

750  Administracja publiczna        1.337.030,00 1.537.350,00 2.814.455,00 183,1 

 75011 Urzędy wojewódzkie     

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

 
132.730,00 

 
132.730,00 

 
132.730,00 

 
100,0 

 75020 Starostwa powiatowe 1.174.800,00 1.375.120,00 2.652.558,21 213,1 

 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej  1.040.000,00 1.146.000,00 1.107.954,49 96,7 

 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 1.500,00 1.837,89 122,5 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz In.umów o podob. charakterze  

 
16.500,00 

 
30.000,00 

 
29.134,96 

 
97,1 

 0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 1.000,00 348,69 34,9 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000,00 66.000,00 1.382.363,11 2094,5 

 2360 
 
 

2380 

Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z 
zakresu adm. rząd. oraz innych zadań 
zleconych ustawami 
Wpł do budżetu części zysku gosp.pom. 

75.800,00 
 
 

- 

122.800,00 
 
 

7.820,00 

123.099,31 
 
 

7.819,76 

100,2 
 
 

100,0 

 75045 Komisje poborowe 29.50000            29.500,00 29.166,79 98,9 

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

 
14.000,00 

 
14.000,00 

 
14.000,00 

 
100,0 

 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami admin. rządowej   

 
15.500,00 

 
15.500,00 

 
15.166,79 

 
97,8 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.383.000,00 2.769.781,00 2.767.484,61 99,9 

 75411 Komendy powiatowe P S Poż. 2.382.000,00 2.768.781,00 2.766.484,61 99,9 

 0920 Pozostałe odsetki - 2.500,00 2.921,89 116,9 

 2110 
 
 
 
 

2310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 
Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania 
bież. reaizow. na podst. porozumień 
między j.s.t. 

 
2.370.000,00 

 
 
 
 
 

- 

 
2.629.281,00 

 
 
 
 
 

5.000,00 

 
2.626.562,74 

 
 
 
 
 

5.000,00 

 
99,9 

 
 
 

 
 

100,0 

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

 
12.000,00 

 
112.000,00 

 
 111.999,98 

 
100,0 

 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjnych 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j. s. t. 

 
- 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
100,0 

 75414 Obrona cywilna     

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

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
100,00 

756  Dochody od osób prawnych, od osób 
fiz. i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

 
 

4.669.553,00 

 
 

5.060.890,00 

 
 

5.147.980,60 

 
 

101,7 



 

 

 

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

    

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez j. s. t. na podstawie 
odrębnych ustaw 

 
             92.000,00 

 
222.000,00 

 
222.665,41 

 
100,3 

 0920 Pozostałe odsetki - 500,00 115,60 23,1 

 75622 Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

    

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.517.553,00 4.742.926,00 4.821.777,00 101,7 

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,00 95.464,00 103.422,59 108,3 

758  Różne rozliczenia 18.771.045,00 18.528.970,00 18.531.208,88 100,0 

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

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 
subwencja oświatowa 

15.135.485,00 14.854.529,00 14.854.529,00 100,0 

 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst     

 2760 Środki na uzupełnienie dochodów pow. - 82.858,00 82.858,00 100,0 

 75803 Część wyrównawcza subw.  og. dla pow.     

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 
subwencja wyrównawcza 

2.723.319,00 2.723.319,00 2.723.319,00 100,0 

 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla  powiatów 

    

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 
subwencja równoważąca 

812.241,00 812.241,00 812.241,00 100,0 

 75814 Różne rozliczenia finansowe -    

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

-  
 

               6.023,00 

 
 

6.023,00 

 
 

100,0 

 0920 Pozostałe odsetki 100.000,00 50.000,00 52.238,88 104,5 

801  Oświata i wychowanie 95.951,00 266.291,00 263.851,54 99,1 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 23.165,00 23.310,00 18.254,72 78,3 

 0870 Wpł. ze sprzed. składników majątkowych - - 30,50 - 

 
 
 
 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz In. umów o pod.  charakterze 

 
 

22.912,00 

 
 

22.912,00 

 
 

17.605,46 

 
 

76,8 

 0920 Pozostałe odsetki 25,00 70,00 174,03 248,6 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 228,00 328,00 444,73 135,6 

 80120 Licea ogólnokształcące 100.959,00             50.325,00 49.520,87 98,4 

 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 95,00 47,5 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz In. umów o pod.  charakterze 

 
19.917,00 

 

 
39.525,00 

 
38.746,23 

 
98,0 

 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 288,00 72,0 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.200,00 8.200,00 8.391,64 102,3 

 0870 Wpł. ze sprzed. składników majątkowych - 2.000,00 2.000,00 100,0 

 80130 Szkoły zawodowe 51.069,00 67.464,00 70.906,51 105,1 

 0690 Wpływy z różnych opłat 490,00 879,00 1.035,00 117,7 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz Inn. umów o pod. charakterze 

 
38.954,00 

 
39.503,00 

 
38.253,90 

 
96,8 

 0830  Wpływy z usług 500,00 2.731,00 3.649,47 133,6 

 0920 Pozostałe odsetki 280,00 799,00 1.065,29 133,3 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.845,00 21.100,00 24.450,29 115,9 

 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5.000,00                1.240,00 1.240,59 100,0 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

- 1.212,00 1.211,97 100,0 

 80195 Pozostała działalność - 125.192,00 125.169,44 100,0 

 2120 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. 
na zad. bieżące realiz. przez powiat na 
podst. poroz.  z org. admin. rządowej 

 
- 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,0 

 2130 Dotacje celowe otrzym. z budżetu 
państwa na real bież. zadań wł. powiatu 

 
- 

 
25.192,00 

 
25.169,44 

 
99,9 

851  Ochrona zdrowia 1.055.000,00 1.218.009,00 1.013.911,96 83,2 

 85149 Programy polityki zdrowotnej     



 

 

 

 0970 Wpływy z różnych dochodów - 13.000,00 5.020,00 38,6 

  
2310 

Dotacje cel. otrzym. z gminy na zad.bież. 
realizow. na podst. poroz. między j.s.t. 

 
                            - 

 
235.900,00 

 
137.887,56 

 
58,4 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     

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

 
- 

 
31.275,00 

 
31.275,00 

 
100,0 

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

    

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

 
1.055.000,00 

 
937.834,00 

 
839.729,40 

 
89,5 

852  Pomoc społeczna 3.459.044,00 4.134.579,00 4.135.537,19 100,0 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 216.066,00 202.602,00 202.685,42 100,0 

 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności 
za utrzymanie dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych  

 
3.458,00 

 
3.366,00 

 
3.446,53 

 
102,4 

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz innych umów o pod. charakt. 

 
8.800,00 

 
9.022,00 

 
9.071,44 

 
100,5 

 0830 Wpływy z usług 2.700,00 4.150,00 4.283,18 103,2 

 0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 600,00 538,24 89,7 

 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 

- 9.658,00 9.658,00 100,0 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 108,00 806,00 837,03 103,8 

 2320 Dotace cel. otrzym z powiatu na zadnia 
bieżące realizow. na podst. porozumień 
między jst. 

200.000,00 175.000,00 174.851,00 99,9 

 85202 Domy Pomocy Społecznej 3.116.428,00 3.659.369,00 3.656.442,21 99,9 

 0830 Wpływy z usług 1.111.189,00 1.258.871,00 1.261.133,82 100,2 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych   

100,00 100,00 - - 

 0920 Pozostałe odsetki 814,00 1.845,00 1.806,88 97,9 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.325,00 31.004,00 28.966,29 93,4 

 2130 Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realiz. bieżących zadań własn. powiatu 

2.000.000,00 2.200.508,00 2.200.508,00 100,0 

 2440 Dotacje otrzym. z f-szy celowych na 
realizację zad. bież.  j. sekt. fin. publiczn. 

- 2.641,00 2.640,50 100,0 

 6260 Dot. otrzym. z f-szy cel. na finanse. lib 
dofinans. kosz. realiz. incest. i zak. 
inwestyc. jedn. sekt. fin. publicznych 

 
- 

 
14.400,00 

 
14.400,00 

 
100,0 

 6430 Dotacje celowe otrzym. z budżetu 
państwa na  realiz. inwest. i zakupów 
inwestyc. własnych powiatu 

 
- 

 
150.000,00 

 
146.986,72 

 
98,0 

 85203 Ośrodki wsparcia -             29.500,00 29.490,13 100,0 

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

 
- 

 
29.500,00 

 
29.490,13 

 
100,0 

 85204 Rodziny zastępcze 126.000,00 216.058,00 219.890,23 101,8 

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

 
126.000,00 

 
210.000,00 

 
213.833,22 

 
101,8 

 

 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6.058,00 6.057,01 100,0 

 85218 
0920 
0970 
2130 

Powiatowe centra pomocy rodzinie 
Pozostałe odsetki 
Wpływy z różnych dochodów 
Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realizację bież.  zadań własnych powiatu 

550,00 
150,00 
400,00 

 
 

               6.650,00 
                  870,00 
               2.780,00 
               3.000,00 

6.632,76 
                  943,52 

2.689,24 
3.000,00 

 

99,7 
80,5 
96,7 

100,0 

 85220 Jedn. specjalist. poradnictwa,mieszkania 
chronione i ośr. interwencji  kryzysowej 

-              20.400,00 20.396,44 100,0 

 2130 Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realiz. bieżących zadań własn. powiatu 

-              18.400,00 18.396,44 100,0 



 

 

 

 2310 Dotacje cel. otrzym. z gminy na zad.bież. 
realizow. na podst. poroz. między j.s.t. 

-                2.000,00 2.000,00 100,0 

853  Pozostałe zad. w zakr polityki społecz 133.300,00 140.297,00 140.495,11 100,1 

 85321 Zespoły do spraw orzek.  o  niepełnospr.     

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

 
45.000,00 

 
45.000,00 

 
44.981,44 

 
99,9 

 85333 Powiatowe urzędy pracy     

 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 
innych jedn. zaliczanych do sektora fin. 
publ. oraz In. umów o podob.charakterze 

 
200,00 

 
200,00 

 
201,72 

 
100,9 

 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1.352,00 1.535,03 113,5 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 6.245,00 6.276,92 100,5 

 2690 Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z 
przezn. na finan. kosztów wynagr. i skł. 
na ubezp. społ. pracowni. PUP 

 
87.500,00 

 
87.500,00 

 
87.500,00 

 
100,0 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 26.080,00 104.272,00 200.518,92 192,3 

 85403 Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze               25.988,00              76.547,00            172.757,73 225,7 

 0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatn. za 
utrzym. wychow. w plac. opiek.-wychow. 

 
10.304,00 

 
10.304,00 

 
10.444,00 

 
101,3 

 0830 Wpływy z usług 15.506,00 15.506,00 16.115,60 103,9 

 0920  Pozostałe odsetki 10,00 10,00 5,73 57,3 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 168,00 168,00 234,00 139,3 

 2440 Dotacje otrzym. z f-szy celowych na 
realizację zad. bież.  j. sekt. fin. publiczn. 

- 25.744,00 25.743,90 100,0 

 6260 Dot. otrzym. z f-szy cel. na finans. lub 
dofinans. kosz. realiz. inwest. i zakupów 
inwestyc. jedn. sekt. fin. publicznych 

 
- 

 
24.815,00 

 
120.214,50 

 
484,4 

 85406 Por. Psychol-Pedag. oraz inne por. specj                     92,00                5.737,00                5.773,19 100,6 

  
0870 

Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych   

 
                      8,00 

                      -                       -  

 0920   Pozostałe odsetki -                     38,00                    79,39                                                                  208,9 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 84,00 184,00 178,80 97,2 

 2130 Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realiz. bieżących zadań własn. powiatu 

 
- 

 
5.515,00 

 
5.515,00 

 
100,0 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów  19.908,00 19.908 100,0 

 2130 Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu 

- 18.800,00 18.800,00 100,0 

 2110 
 
85495 
2110 

Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realizację bież.  zadań własnych powiatu 
Pozostała działalność 
Dotacje celowe z budżetu  państwa  na 
realizację bież.  zadań własnych powiatu 

 1.108,00 
 

2.080,00 
 

2.080,00 

1.108,0 
 

2.080,00 
 

2.080,00 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 

  Razem dochody 33.214.631,00 34.954.201,20 36.122.834,11 103,3 

                         Przychody  

 902 Przychody ze spłat poż . udziel. na finan. 
zad. realiz. z udz. śr. poch z budżetu U E 

75.483,00 75.483,00 - - 

 931 Przychody z zaciągn. kred. i pożyczek 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 

 955 Przychody z  tyt. innych rozliczeń kraj. – 
wolne środki obrotowe 

330.000,00 952.571,58 952.571,58 100,0 

  Razem przychody 
 

1.405.483,00 2.028.054,58 1.952.571,58 96,3 

 
 

 
 

Ogółem dochody i przychody 
 

34.620.114,00 36.982.255,78 38.075.405,69 102,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
     Załącznik nr 5  

     do sprawozdania za 2007r. 

 

Sprawozdanie  z  wykonania planu  wydatków  i  rozchodów  budżetowych 

Powiatu  Prudnickiego  za  2007  r. 

 

Dz.   

Roz- 

dział 

 

Treść 

 

    Plan na 2007 r. 

Plan po zmianach  

na 2007 r. 

Wykonanie  

       31.12.2007 r.  

% 

wykonania 

1 2 3 4 5 6 7 

010  Rolnictwo i łowiectwo 20.000,00 2.100,00 1.762,49 83,9 

 01005 Prace geod-urządz. na potrz rolnictwa     

  Wydatki bieżące 20.000,00 2.100,00 1.762,49 83,9 

020  Leśnictwo 36.500,00 32.700,00 27.598,87 84,4 

 02001 Gospodarka leśna     

  Wydatki bieżące 29.500,00 29.500,00 24.542,94 83,2 

 02002 Nadzór na gospodarką leśną     

  Wydatki bieżące 7.000,00 3.200,00 3.055,93 95,5 

600  Transport i łączność 1.200.000,00 1.808.592,00 1.786.449,68 98,8 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

  Wydatki bieżące 1.200.000,00 1.798.592,00 1.777.549,68 98,3 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 330.000,00 160.777,50 160.777,33 100,0 

  Wydatki majątkowe - 10.000,00                  8.900,00 89,0 

630  Turystyka 5.000,00 108.192,00 102.502,61 94,7 

 63003 Zadania w zakresie upowsz.  turystyki     

  Wydatki bieżące 5.000,00 108.192,00 102.502,61 94,7 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne  1.800,00 1.800,00 100,0 

700  Gospodarka mieszkaniowa  30.000,00 42.914,00 42.908,68 100,0 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.     

  Wydatki bieżące 30.000,00 42.914,00 42.908,68 100,0 

710  Działalność usługowa 332.000,00 278.457,00 278.202,22 99,9 

 71013 Prace geodezyjne i kartog.     

  Wydatki bieżące 120.000,00 40.000,00                39.955,00 99,9 

 71014 Oprac. geodezyjne i kartogr.     

  Wydatki bieżące 10.000,00 10.000,00                  9.882,00 98,8 

 71015 Nadzór budowlany     

  Wydatki bieżące 197.000,00 223.457,00 223.439,92 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 178.000,00 193.992,00 193.983,35 100,0 

  Wydatki majątkowe  5.000,00 5.000,00                  4.925,30 98,5 

750  Administracja publiczna 4.688.684,00 4.932.899,78 4.891.297,03 99,2 

 75011 Urzędy wojewódzkie     

  Wydatki bieżące 132.730,00 132.730,00 132.730,00 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 132.730,00 132.730,00 132.730,00 100,0 

 75019 Rady powiatów     

  Wydatki bieżące 228.500,00 207.400,00 205.864,11 99,3 

 75020 Starostwa powiatowe     

  Wydatki bieżące 4.257.942,00 4.536.311,02 4.496.577,37 99,1 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.835.000,00 2.881.015,28 2.870.506,05 99,6 

  Wydatki majątkowe 40.012,00 26.958,76               26.958,76 100,0 

  w tym: dotacja 28.862,00 13.032,36               13.032,36 100,0 

 75045 Komisje poborowe     

  Wydatki bieżące  29.500,00 29.500,00 29.166,79 98,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 16.200,00 16.668,29 16.668,29 100,0 

  / dotacje: z. zlecone 14.000zł. 

 na podst. porozumień 15.500zł./  

    

754  Bezpieczeństwo publ i ochr. przeciw. 2.413.000,00 2.773.281,00 2.770.562,72 99,9 

 75411 Komendy powiat .Państw. Straży Poż.     

  Wydatki bieżące 2.370.000,00 2.640.281,00 2.637.562,74 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.878.750,00 2.056.827,00 2.054.115,54 99,9 

  Wydatki majątkowe                42.000,00 132.000,00 131.999,98 100,0 

 75414 Obrona cywilna     

  Wydatki bieżące 1.000,00 1.000,00 1.000,00          100,0 

757  Obsługa długu publicznego 606.509,00 582.809,00 582.295,16 99,9 

 75702 Obsługa pap. wartość., kred. i poż. js t.     



 

 

 

 

 

758 

 

 

 

75814  

Wydatki bieżące na obsługę długu 

 

Różne rozliczenia 

Różne rozliczenia finansowe 

Wydatki bieżące 

606.509,00 

 

- 

 

- 

582.809,00 

 

6.023,00 

 

6.023,00 

582.295,16 

 

               6.023,00 

 

                 6.023,00 

99,9 

 

100,0 

 

100,0 

801  Oświata i wychowanie 13.751.485,00 14.011.870,00 13.971.530,56 99,7 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne     

  Wydatki bieżące 1.409.800,00 1.363.949,00 1.363.868,02 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.234.000,00 1.178.470,00 1.178.463,20 100,0 

  wydatki majątkowe 5.000,00 - - - 

 80111 Gimnazja specjalne     

  Wydatki bieżące 1.388.100,00 1.399.657,00 1.399.633,91 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne  1.282.000,00 1.254.640,00 1.254.635,65 100,0 

 80120 Licea ogólnokształcące     

  Wydatki bieżące 4.948.500,00 5.189.664,00 5.185.223,30 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.326.000,00 4.232.402,00 4.229.043,89 99,9 

 80123 Licea profilowane     

  Wydatki bieżące 1.191.100,00 1.108.893,50 1.108.422,97 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne  982.000,00 937.838,00 937.390,15 99,9 

 80130 Szkoły zawodowe     

  Wydatki bieżące 4.347.100,00 4.341.807,50 4.316.410,78 99,4 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.755.000,00 3.717.756,00 3.716.240,49 100,0 

  Wydatki majątkowe - 6.623,00                  6.622,75 100,0 

 80134 Szkoły zawodowe specjalne     

  Wydatki bieżące 209.900,00 227.875,00 227.621,73 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 189.000,00 208.775,00 208.521,59 99,9 

 80146 Dokształcanie i doskonal.  nauczycieli     

  Wydatki bieżące 76.744,00 68.744,00 66.843,66 97,2 

  w tym: dotacja 22.000,00 24.500,00 24.498,66 100,0 

 80195 Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące 175.241,00 304.657,00 296.883,44 97,4 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 15.100,00 40.292,00                40.269,44 99,9 

851  Ochrona zdrowia 2.563.510,00 2.651.204,00 2.443.870,72 92,2 

 85111 Szpitale ogólne     

  Wydatki bieżące 1.461.510,00 1.354.510,00 1.354.429,00 100,0 

  Wydatki majątkowe – dotacja  40.000,00 40.000,00                40.000,00 100,0 

 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej     

  wydatki bieżące w tym: dotacja 

podmiotowa 

- 277.150,00              168.377,10 60,7 

 85153 Zwalczanie narkomanii     

  Wydatki bieżące 3.000,00 3.000,00 2.939,47 98,0 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     

  Wydatki bieżące - 36.960,00 36.930,61 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 29.066,00 29.065,61 100,0 

 85156 Skł. na ubezp. zdrow.oraz świad. dla 

osób nie objętych obow. ubezp. zdrow 

    

  Wydatki bieżące 1.055.000,00              937.834,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              839.729,40 89,5 

 85195  Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące 4.000,00 1.750,00 1.465,14 83,7 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne - 400,00 400,00 100,0 

852  Pomoc społeczna 5.893.989,00 6.534.787,00 6.522.253,72 99,8 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze     

  Wydatki bieżące 1.120.000,00 1.214.689,00 1.212.583,11 99,8 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 632.000,00 643.136,00 641.403,14 99,7 

          zasiłki na zagospodarowanie i         

        kontynuację nauki 

70.000,00 59.740,00 59.737,10 100,0 

 85202 Domy pomocy społecznej     

  Wydatki bieżące 3.111.189,00 3.337.012,00 3.336.643,78 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.750.000,00 1.816.033,00 1.815.674,92 100,0 

              dotacja podmiotowa 720.500,00 600.287,00 600.287,00 100,0 

  Wydatki majątkowe - 311.387,00 308.373,45 99,0 

 85203 Ośrodki wsparcia     

  Wydatki bieżące 11.000,00 34.324,00 34.313,24 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 11.000,00 21.948,00 21.939,84 100,0 

 85204 Rodziny zastępcze     

  Świadczenia społeczne 1.280.000,00 1.229.060,00 1.222.055,53 99,4 



 

 

 

       

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie     

  Wydatki bieżące 330.000,00 343.877,00 343.861,03          100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 280.000,00 283.372,00 283.369,03 100,0 

 85220 Jednostki specj poradnictwa, mieszk. 

chronione i ośrodki inter. kryzysowej 

    

  Wydatki bieżące 40.000,00 62.722,00 62.707,58 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 30.000,00 43.426,00 43.421,96 100,0 

 85295 Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące 1.800,00 1.716,00 1.716,00 100,0 

853  Pozostałe zad. w zakr.  polityki społ. 880.000,00 875.481,00 875.137,77 100,0 

 85311 Rehabilit. zaw. i społ. osób niepełnosp.     

  Wydatki bieżące 15.000,00 - - - 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o  niepełn.     

  Wydatki bieżące 45.000,00 45.000,00 44.981,44 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 30.000,00 15.949,00 15.932,85 99,9 

 85333 Powiatowe urzędy pracy      

  Wydatki bieżące 820.000,00 830.481,00 830.156,33 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 730.000,00 733.724,00 733.503,02 100,0 

       

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.384.000,00 1.527.389,00 1.527.175,65 100,0 

 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze     

  Wydatki bieżące 430.000,00 415.000,00 415.000,00 100,0 

     w tym:  dotacja podmiotowa 430.000,00 415.000,00 415.000,00 100,0 

 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.     

  Wydatki bieżące 421.600,00 428.905,00 428.708,43 99,9 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 

Wydatki majątkowe 

275.00,00 

16.500,00 

262.059,00 

31.358,00 

262.010,09 

               31.356,80 

100,0 

100,0 

 85406 Poradnie psychol.-pedagogiczne oraz 

inne  poradnie specjalistyczne 

    

  Wydatki bieżące 501.500,00 620.763,00 620.747,97 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 455.000,00 461.551,00 461.548,94 100,0 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów     

  Wydatki bieżące - 19.945,00 19.945,00 100,0 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe. -    

  Wydatki bieżące 4.000,00 2.903,00                  2.902,46 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.300,00 2.406,00                  2.405,81 100,0 

 85446 Dokształcanie i doskonal.  nauczycieli     

  Wydatki bieżące 4.725,00 - - - 

 85495 Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące 5.675,00 8.515,00 8.514,99 100,0 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 900,00 900,00                     900,00 100,0 

921  Kultura i ochr.  dziedz. narodowego 17.300,00 14.300,00 13.977,38 97,7 

 92116 Biblioteki     

  Wydatki bieżące 10.000,00 10.000,00                10.000,00 100,0 

  w tym: zadanie powierzone – dotacja 10.000,00 10.000,00                10.000,00 100,0 

 92195 Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące 7.300,00 4.300,00 3.977,38 92,5 

926  Kultura fizyczna i sport 14.000,00 15.120,00 12.837,74 84,9 

 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu     

  Wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

14.000,00 

- 

15.120,00 

4.440,00 

12.837,74 

4.200,00 

84,9 

94,6 

   

Razem wydatki 

 

        33.835.977,00 

 

        36.198.118,78 

 

35.856.386,00 

 

99,0 

                    Rozchody  

 962 Pożyczki udzielone na finan. zadań 

realiz. z udziałem śr. pochodzących z 

budżetu UE 

- prog. wieloletni (eUrząd) 

 

75.483,00 

 

 

 

75.483,00 

 

              75.483,10 

 

         100,0 

 992 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i  kredytów 

 

708.654,00 

 

708.654,00 

 

708.654,00 

 

100,0 

 

 

  

Ogółem wydatki i rozchody 

 

 

34.620.114,00 

 

36.982.255,78 

 

36.640.523,10 

 

96,2 

        
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 

do sprawozdania za  2007 r. 

Realizacja 

przyznanych i wykonanych dotacji dla innych podmiotów 

oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 
Dział 750, rozdział 75020 - Administracja publiczna – Starostwa powiatowe 

 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 28.862zł.- na realizację projektu „e-Urząd..” Dotacja uległa 

zmniejszeniu zgodnie z aneksem do umowy, do kwoty 13.032,36zł. 

Dział 801, rozdział 80146 – Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Zaplanowane środki w wysokości 24.500zł w ramach porozumienia z samorządem województwa na wspólne 

organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli z powiatu prudnickiego w 2007 r. zostały przekazane i 

rozliczone do wysokości 24.498,66zł. 

Dział 851 rozdział 85111 – Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne 

Zaplanowano dotację celową dla szpitala w Białej na zakup sprzętu medycznego w kwocie 40.000zł. 

Dotacja została przekazana i rozliczona. 

W rozdziale 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej, zaplanowano dotację podmiotową dla szpitala w 

Białej na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu „C”. Na plan 277.150zł. zrealizowano 

168.377,10zł. tj. 60,7%, co wynika z zapotrzebowania na szczepienia. Dotacja została rozliczona. 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Zaplanowana dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w kwocie 600.287zł. została 

przekazana w całości i rozliczona. 

Dział 854, rozdział 85402 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Specjalne ośrodki wychowawcze 

Zaplanowane środki na wydatki w formie dotacji dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia 

Sióstr Św. Elżbiety w Prudniku, jako jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, w wysokości 

415.000 zł. zostały zrealizowane w całości. 

Dział 921, rozdział 92616 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki 

W rozdziale 92116 zaplanowano kwotę 10.000zł  na dofinansowanie biblioteki publicznej w Prudniku, w 

ramach porozumienia z Gminą Prudnik jako zadanie powierzone, dotacja została przekazana i rozliczona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

                   

 
               Załącznik nr 7 

                                                                                                                                                       do sprawozdania za  2007 r. 

 

Realizacja 

planu przychodów i rozchodów funduszy celowych, 

        gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych 

 

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dział 900, rozdział 90011 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który tworzy się z wpływów za 

składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska  

z ustalonym planem rocznym przychodów po zmianach w kwocie 140.000 zł, został zrealizowany  

w kwocie 133.719,86 zł, co stanowi  95,5 % planu rocznego. Zrealizowane przychody funduszu łącznie ze 

stanem na początek roku wynoszą 234.686,09zł.zł. 

W 2007 r. zrealizowano wydatki na wartość 216.337,80zł. co stanowi  89,8% planu, w tym w zakresie: 

-           szkolenia 700 zł. 

-           zakup licencji do programu Powiatowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska 7.034,95zł. 

-      badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi 8.000zł. 

- zakupu sorbentów i neutralizatorów dla PPSP, związanych z ochroną środowiska i zmniejszeniem  

      emisji pyłów do powietrza 5.890,16zł. 

- remont przepustu drogowego,  docieplenie budynku i wymiana okien  170.312,69 zł. 

-           wydatki majątkowe 24.400zł. / kocioł CO dla Zespołu Szkół w Głogówku/ 

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 18.348,29 zł. 

 

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Dział 710, rozdział 71030 

Przychodami są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów 

i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  

i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy i dotacje  

z funduszu centralnego i wojewódzkiego. Zaplanowano przychody w kwocie 360.000zł,  zostały 

zrealizowane w wysokości 387.416,95 zł. co stanowi 107,6 % planu.  Zrealizowane przychody funduszu 

łącznie ze stanem na początek roku wynoszą  911.137,14 zł. 

Zrealizowane wydatki wynoszą  209.674,06 zł.  co stanowi  58,2% planu w tym: 

- odpis na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 78.517,60zł. 

- remont III piętra budynku  33.585,42 zł. 

-wydatki majątkowe: zakup  kserokopiarki, komputera oraz oprogramowania do prowadzenia mapy 

numerycznej  32.927,50zł. 



 

 

 

- pozostałe wydatki na zakup materiałów, usług, energii itp.  64.643,54zł. 

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi  701.463,08zł. 

3. Gospodarstwa pomocnicze  

Dział 801, rozdział 80197 – Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku 

Środki obrotowe netto na dzień  01.01.2007 r. wynosiły 67.860,25zł 

Planowane przychody w kwocie 56.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu zostały wykonane  

w wysokości 81.070,47 zł. co stanowi  144,8% planu. 

      Natomiast  plan kosztów 123.860,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.239,31zł, co stanowi 47,8% planu. 

Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup środków ochrony roślin i nawozów 42.491,64zł. oraz 

paliw, usług i wynagrodzeń.  

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2007 r. wynosi  27.780,73 zł. 

4. Rachunek dochodów własnych 

Dział 754, rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 10.984 zł. 

Plan przychodów  w wysokości  22.142 zł został wykonany / dotyczy darowizn i odsetek bankowych/. 

Plan wydatków 33.126 zł – zrealizowano w wysokości 32.256,90zł. zł, co stanowi 97,4% planu.  

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości  867,77 zł. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  Załącznik nr 8 

   do sprawozdania za 2007r. 

                  

 Realizacji zadań inwestycyjnych 
1.   Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Plan wydatków 10.000 zł.- zakup samochodu,  zrealizowano 8.900zł.  

2.   Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

W ramach dotacji z budżetu państwa plan wydatków na zakup kserokopiarki wynosił 5.000 zł. 

Wydatkowano 4.925,30zł. 

3.   Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  

Planowane środki inwestycyjne w Starostwie wynoszą 26.958,76 zł, w tym: 

- na dotację w ramach programu e-Urząd –  13.032,36 zł.  

- na roboty budowlane / toaleta dla niepełnosprawnych/ 8.900zł. 

- na zakupy inwestycyjne- kserokopiarka 5.026,40zł. 

4. Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Plan wydatków na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i modernizację budynków 132.000zł. 

Wykonanie na 31 grudnia 2007r. wynosi 131.999,98zł. 

5.Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe  

Zespół Szkół Rolniczych – monitoring szkoły plan wydatku 6.700zł. Wykonano 6.622,75zł. 

6.   Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 

W 2007r. zaplanowano kwotę 40.000,00 zł dla szpitala w Białej na dofinansowanie zakupu  

specjalistycznego sprzętu medycznego. Dotacja została przekazana i rozliczona. 

7. Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, na wydatki związane ze standaryzacją na plan 311.387zł. 

wykonano 308.373,45zł. w tym: 

-DPS Prudnik    194.399,94zł. / adaptacja strychu z wyposażeniem/ 

- ORiOP Racławice Śląskie 113.973,51zł. / winda / 

8. Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 

Plan wydatków majątkowych wynosi 31.358zł. dotyczy placówki w Głogówku. Wykonano 31.356,80zł.  

 

Wydatki majątkowe funduszy celowych zostały przedstawione w załączniku Nr 7.  


