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 Informacja o przebiegu wykonania  budżetu  Powiatu  Prudnickiego za I półrocze 2014r.  

 
Budżet Powiatu Prudnickiego na 2014 r. uchwalono w dniu 21 grudnia 2013r. 

Uchwałą Nr XLI / 277 / 2013 Rady Powiatu w Prudniku. 

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

kwotę 49.127.255zł, w tym: 

- dochody bieżące 47.453.755zł. 

- dochody majątkowe  1.673.500zł.  

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 6.774.684zł.  

Plan wydatków uchwalono na kwotę 60.051.063zł. w tym: 

- wydatki bieżące 45.817.811zł. 

- wydatki majątkowe 14.233.252zł. 

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 1.996.407zł.  

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 12.920.215zł. na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 6 razy przez organ stanowiący: 

- 31 stycznia   - Uchwała Nr XLII/ 284 /2014 

- 28 lutego      - Uchwała Nr XLIII/ 288 /2014  

- 28 marca      - Uchwała Nr XLIV/ 290 /2014  

- 25 kwietnia   - Uchwała Nr XLV/ 295 /2014 

- 30 maja        - Uchwała Nr XLVI/ 300 /2014  

- 27 czerwca   - Uchwała Nr XLVII/ 312 /2014 

 

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 11 razy: 

- 22 stycznia        - Uchwała Nr 176/429/14 

- 31 stycznia        - Uchwala Nr 177/431/14 

- 14 lutego           - Uchwała Nr 181/437/14 

- 28 lutego           - Uchwał Nr 183/437/14 

- 14 marca           - Uchwała Nr 184/443/14 

- 28 marca           - Uchwała Nr 185/446/14 

- 4 kwietnia          - Uchwała Nr 186/451/14 

- 14 kwietnia        - Uchwała Nr 187/454/14 

- 6 maja               - Uchwała Nr 190/460/14 

- 15 maja             - Uchwała Nr 191/462/14 

- 30 maja             - Uchwała Nr 193/465/14 

 

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2014r. budżet przedstawia się następująco: 

- plan dochodów 50.325.820,11zł. w tym: bieżące 47.686.771,11zł. Majątkowe 2.639.049zł.                             

- plan wydatków  58.737.974,11zł.  w tym: bieżące 45.759.654,11zł. majątkowe 12.978.320zł.   
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- plan przychodów  10.408.561zł.   

- plan rozchodów 1.996.407zł.  w tym: 

     a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 442.800zł.  

     b/ - pozostałe kredyty plan 1.353.607zł.  

     c/ - wykup obligacji 200.000zł. 

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

wynosi 6.874.188,11zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 3.806.728,57zł. i 

wydatków w kwocie 3.463.125,37zł. co stanowi 50,4% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost 

planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 99.504,11zł.  

Plan przychodów został wykonany następująco: 

kredyty i pożyczki na plan 10.408.561zł. zaciągnięto 918.055,82zł. w tym dotyczące projektów z Unii 

Europejskiej 718.878zł. pozostała kwota dotyczy kredytu w rachunku bieżącym..  

Plan rozchodów budżetu w kwocie 1.996.407zł. – dokonano spłat w kwocie 898.205,88zł. zł.tj.45 % 

zgodnie z umowami w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich w kwocie 221.400 zł. tj. 

50% planu, wykup obligacji     200.000zł. / termin wykupu przypada na grudzień 2014r./ 

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 2014r.na poziomie 22.064.785zł. 

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30.06.2014r. wynosi  13.672.480,64zł.  

w tym z tytułu: 

        -zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.672.480,64zł. z tego na realizację projektów  realizowanych  

        z udziałem środków z Unii Europejskiej  940.278zł. 

       - emisji obligacji   7.000.000zł.  

Zapłacono 221.456,31zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych co 

stanowi 41.3% planu. 

Realizacja planu dochodów i przychodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się 

następująco:                                                   

                                                                                   Plan                     Wykonanie     % wykonania 
                  po zmianach                                             planu                 

1) Dochody własne                        15.466.093,00     6.726.303,80           43,5 

a) udziały we wpływach z podatków          6.543.327,00      2.915.851,52           44,6 

    b) dochody związane z projektami 

        ze środków europejskich                                1.581.426,00         261.680,45          16,5 

        ( UE i Budżet państwa )   

    c) pozostałe dochody                                         7.341.340,00       3.548.771,83          48,3                                    

 2) Dotacje celowe            10.505.486,11      5.106.660,46          48,6 

    a) na zadania z zakresu adm. rządowej             6.874.188,11       3.806.728,57         55,4 

    b) na zadania własne                                         3.517.008,00       1.262.044,39         35,9 

    c) na zadania powierzone   114.290,00           37.887,50          33,1 

3) Subwencja ogólna          24.354.241,00     14.310.748,00         58,8 

          a ) oświatowa           18.491.445,00      11.379.352,00        61,5 

          b) równoważąca                         1.222.228,00          611.112,00         50,0 

          c) wyrównawcza                         4.640.568,00       2.320.284,00         50,0 

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

R a z e m  d o c h o d y           50.325.820,11         26.143.712,26          51,9 



 

 

 

3 

 Przychody                                                       10.408.561,00            918.055,82             8,8 

- Kredyty i pożyczki na finanansowanie zad.                   

  realiz. z udział. śr. pochodz. z budżetu UE                 10.408.561,00            718.878,00             6,9 

- kredyt w rachunku bieżącym                                                -                         199.177,82               x 

                                  OGÓŁEM                                60.734.381,11        27.061.768,08           44,5 

           

 

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 43,5% w tym: w związku z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonanie planu dochodów wynosi 16,5%. Wykonanie 

planu dochodów z tytułu udziału w podatkach wynosi 44,6% ( realizuje Ministerstwo Finansów i urzędy 

skarbowe ). Pozostałe dochody własne powiatu zostały wykonane w 48,3%. 

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.639.049zł. i został wykonany w kwocie 130.526,77zł. co stanowi 

4,9% planu. Dochody te zostaną zrealizowane w II półroczu-zgodnie z harmonogramami inwestycji. 

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach: 

- podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 6.543.327zł. 

  wykonano 2.915.851,52zł. co stanowi 44,6% planu  

- podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 100.237zł. wykonano 

  61.873,52zł. co stanowi 61,7% planu. 

Ogółem plan dochodów wykonano w 51,9%.  

Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów / należności wymagalne / za 2014r. według 

sprawozdania o dochodach budżetowych, wyniosła 188.843,89zł. w tym: czynsze 1.209,66zł.  wpływy z 

różnych dochodów 37.718,22zł., z opłat 117.372,32zł. ( głównie od byłych właścicieli porzuconych 

pojazdów), kary i mandaty 13.739,91zł., wpływy z usług 5.284,22zł., kwota 7.018,41zł dotyczy wpływów od 

rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z 

dotacji od powiatu dotyczące rodzin zastępczych 3.365,16zł, pozostała kwota 3.135,99zł. dotyczy odsetek 

zwłoki naliczonych od w/w zaległości.   

 

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi 

wynosi 60.734.381,11zł. i został zrealizowany w wysokości 27.061.768,08zł, co stanowi 44,5% planu. 

 

WYNIK BUDŻETU :   / zł. / 

DOCHODY                                    plan      50.325.820,11          wykonanie    26.143.712,26 

w tym: bieżące                                            47.686.771,11                               26.013.185,49 

            majątkowe                                        2.639.049,00                                    130.526,77 

WYDATKI                                      plan      58.737.974,11          wykonanie    24.414.621,25 

w tym: bieżące                                            45.759.654,11                               22.601.270,04 

           majątkowe                                        12.978.320,00                                1.813.351,21                                                  

DEFICYT/ NADWYŻKA                plan         -8.412.154,00          wykonanie    +1.729.091,01 

PRZYCHODY                                plan      10.408.561,00           wykonanie        918.055,82           

ROZCHODY                                  plan        1.996.407,00           wykonanie        898.205,88   

WYNIK BUDŻETU                                               -0-                                       +1.748.940,95 
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Szczegółowa analiza w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ( zał. Nr 2, 3, 4, 5 ) 

pozwala ocenić stopień wykonania planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu. 

 

Działy: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo   

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, plan dotacji celowej z budżetu 

państwa wynosi 12.000zł. Dochody i wydatki zostaną wykonane w II półroczu. 

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w rozdziale 02001 wpłynęły środki od Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 13.329,98zł. (38,1% planu), które  

wydatkowano. W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, plan wydatków wynosi 5.000zł. Nie 

wydatkowano jeszcze środków. 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Plan dochodów 1.318.309zł. wykonano w kwocie 251.561,97zł. 

 tj.19,1%,  natomiast plan wydatków w kwocie 11.705.309zł. zrealizowano w 17,5%.  

Plan dochodów bieżących 257.000zł. wykonano w 97,9% w tym: wpływy z różnych opłat plan 251.000zł. 

wykonano w 100,2%. Plan dotacji celowej na remont chodnika 6.000zł. zostanie wykonany w III kwartale. 

Plan dochodów majątkowych 1.061.309zł. w związku z trwającymi inwestycjami, zostanie wykonany po ich 

ukończeniu. 

Wydatki bieżące na plan  1.532.181zł. zrealizowano w 16,7%  

Wydatki majątkowe na plan 10.173.128zł. wykonano w 17,6% planu ( załącznik nr 5) w tym: główne zadanie 

przebudowy drogi Prudnik – Wieszczyna  na plan 8.400.000zł. wykonanie wynosi 1.750.404,78zł. 20,8%. 

 

Dział 630 Turystyka  

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Wydatki bieżące 25.734zł. wykonano w kwocie 7.571zł.tj. 29,4% – udzielono dotacji dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami konkursu w kwocie 7.571zł. tj. 84,1% planu. Plan  

wydatków z środków europejskich 14.734zł. dotyczy projektu „Atrakcyjne pogranicze” zostanie wykonany w 

II półroczu. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Plan dochodów 700.100zł. wykonano w 17,5%. w tym: 

- dochody bieżące 250.100zł. wykonano w kwocie 122.445,59zł. tj. 48,9% planu 

- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / 450.000zł. nie wystąpiły transakcje sprzedaży majątku powiatu. 

Wydatki bieżące dotyczą wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu 

Państwa w kwocie 38.000zł. / zadanie wykonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 

Środowiska/. Wykonanie wynosi 68,6% planu. . 

 

Dział 710 Działalność usługowa  

Plan dochodów tego działu 761.864zł. wykonano w 40% w tym:  plan dochodów z opłat za usługi  w 

rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne  w kwocie 350.000zł. wykonano w 39,7%. oraz plan 

dotacji z budżetu państwa w kwocie 82.000zł.- zostanie wykonany w IV kwartale. Zaplanowano również 
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dotacje celowe na zakupy inwestycyjne od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 25.000zł. na 

zakup sprzętu informatycznego. Dochody i wydatki zostaną wykonane w II półroczu. Wydatki bieżące na 

plan 424.250zł. wykonano w 10%. Zgodnie z zawartymi umowami wydatki zostaną wykonane w IV  kwartale. 

W rozdziale 71015  Nadzór budowlany -  wykorzystano  dotację celową z budżetu państwa w kwocie 

153.332,73zł. tj. 50,3% planu. 

 

Dział 750  Administracja publiczna   

Plan dochodów w kwocie 2.018.189zł. wykonano w kwocie 1.076.674,82zł. tj. 53,3%. w tym:  

-  w rozdziale 75001 - dotacje celowe z środków europejskich  26.267,77zł. wykonano w 100% 

-  w rozdziale 75011 - dotacje celowe na zadania zlecone 139.220zł wykonano w 53,5% 

-  w rozdziale 75020 – plan dochodów bieżących 1.640.000zł. wykonano w 50% 

    w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 623.028,80zł. tj. 49,8% planu, 

- w rozdziale 75045 otrzymano dotacje na kwalifikację wojskową 26.000zł.  

- w rozdziale 75095 zaplanowano środki europejskie w kwocie 84.700zł., które jeszcze nie wpłynęły 

- dochody majątkowe na plan 102.000zł. wykonano w 126,5% ( załącznik nr 3). 

 Wydatki w administracji publicznej dotyczą: 

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – wydatki dotyczą funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, finansowanych dotacją celową ze środków 

europejskich, na plan 26.269zł zrealizowano wydatki  w 100%.( zakończono realizację projektu).  

- 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone wynosi 53,5% na wynagrodzenia i 

składki 

- 75019 Rady powiatów – wykonanie planu wydatków 219.000zł. wynosi 49,7% w tym: na wypłaty diet 

radnych na plan 214.000zł. wykonano 107.471,74zł.tj.50,2%.   

- 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie planu wydatków bieżących 5.714.000zł. wynosi 48,4% w tym: 

wynagrodzenia i składki 3.967.000zł. wykonanie wynosi 51,7%  

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 1.704.000zł. wykonano 41,4% planu. 

Plan wydatków majątkowych w kwocie 352.000zł. zostanie wykonany w ii półroczu. . Szczegółowy wykaz 

zadań zawarto w załączniku nr 5. 

- 75045 Kwalifikacja wojskowa – wykorzystano dotacje w 87,4% w tym: na wynagrodzenia i składki 

16.429,25zł. tj. 96,1% planu.  

- 75095 Pozostała działalność – plan wydatków na promocję powiatu 38.000zł. wykonano 12.472,21zł. tj. 

35,6% planu. Wydatki bieżące z środków europejskich na realizację dwóch projektów wynoszą 105.953zł. i 

nie zostały jeszcze zrealizowane. Natomiast plan  wydatków majątkowych projektu 12.212zł. zrealizowano w 

92,8%..  

Dział 752 – Obrona narodowa 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  – plan 8.600zł. wydatki zostaną wykonane w III kwartale w tym: 

z dotacji dotację celowej na zadania zlecone 6.600zł. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa  

- Rozdział 75411 – dotyczy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, plan 3.665.000zł. wykonano w 60,3% 

dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 1.897.361,13zł. w tym: 

wynagrodzenia i składki 1.541.592,11zł. tj. 49,3% planu. 
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- Rozdział  75414 Obrona cywilna- plan wydatków 2.000zł. nie został zrealizowany. 

- Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 6.000zł. nie został zrealizowany. 

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność – dotyczy wykorzystani dotacji celowej z budżetu państwa na 

projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan dochodów 99.290zł. wykonano w 23%. 

Wykonane wydatki projektu realizowanego przez PCPR w Prudniku, wyniosły 9.560,52zł. tj. 6,8% planu. 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Rozdział 75622  Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 6.443.090zł., który przekazuje Ministerstwo 

Finansów wykonano w kwocie 2.853.978zł. co stanowi 44,3%. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe wykonano w kwocie 

61.873,52zł. co stanowi 61,7% planu. 

 

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”   

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. -  plan wydatków  536.500zł. 

Wykonanie budżetu w kwocie 221.456,31zł.wynika z zawartych umów kredytowych i oprocentowania obligacji 

komunalnych tj. 41,3% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 113.391,63zł. oprocentowanie obligacji 

komunalnych  108.064,68zł. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Plan dochodów z tytułu subwencji dla powiatu wykonano w 58,8% w tym: 

-Rozdział 75801 dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej 18.491.445zł., która została wykonana w 61,5% 

w kwocie 11.379.352zł. 

-Rozdział 75803 dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej, gdzie plan 4.640.568zł. wykonano w 50%. 

-Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 1.222.228zł. wykonano  

50%.. 

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – w wydatkach przewidziano rezerwę na zarządzanie kryzysowe 

83.000zł. orz rezerwę ogólną w kwocie 62.000zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

Wykonanie planu dochodów 1.256.813zł. wynosi 14,5%  w tym: 

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, plan dochodów bieżących 5.450zł. wykonano w 48,8% oraz 

plan dochodów majątkowych 110.500zł. – ( dochody w kwocie 56.529,36zł.wpłynęły w lipcu ). 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące , plan dochodów 90.773zł. wykonano w 75,7% w tym z środków 

europejskich na plan 32.773zł. wykonano 100%. 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, plan dochodów bieżących 198.350zł wykonano 31%. Dochody 

majątkowe projektu na budowę boiska przy ZSR w Prudniku za 2013r.-  127.000zł. zostaną wykonane w II 

półroczu.  

Rozdział 80140  dotyczy centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, gdzie na plan dochodów 

bieżących 60.500zł. wykonano w 82,1%. Plan dochodów majątkowych projektu z środków europejskich w 
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rozdziale 80195 dotyczy Modernizacji bazy dydaktycznej SOSW w Głogówku,  plan dochodów 649.240zł. 

zostanie wykonany w II półroczu.. 

Wykonanie planu wydatków oświaty wynosi 49,4%. tj. 9.449.489,36zł. 

Wykonanie planu wydatków  placówek oświatowych przedstawia się następująco: 

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne-  plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.323.211,35zł.  

tj. 60,6%  w tym: wynagrodzenia i składki 1.150.346,49zł. tj. 59,3% planu. 

- 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 90.301,63zł zł. tj. 53,7%  

w tym: wynagrodzenia i składki 85.111,48zł zł. tj. 56,7% 

- 80111 Gimnazja specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 704.975,92zł. tj. 53,8%  

w tym: wynagrodzenia i składki 654.097,44zł. tj. 54,5% 

- 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 2.585.091,95zł. tj. 54,7%  

w tym: wynagrodzenia i składki 2.132.251,32zł. tj.54,1%.  

- 80130 Szkoły zawodowe –  plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 4.009.265,01zł. tj. 55,6% w tym: 

wynagrodzenia i składki 3.304.592,15zł. tj. 55,8%. Projekt z środków europejskich – wydatki majątkowe 

1.131.139zł. dotyczą Termomodernizacji ZS w Głogówku, nie wykonano jeszcze wydatków. 

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne -  plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 389.095,38zł. tj. 61,2% 

w tym: wynagrodzenia i składki 353.326,91zł. tj. 60,4% 

- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 

  wydatków bieżących wykonano w kwocie 164.030,27zł. tj. 44,8% w tym: wynagrodzenia i składki 

105.470,32zł. tj. 43%.  

- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, obejmuje udzieloną dotację celową na doradztwo 

metodyczne w kwocie 16.600zł. tj. 50% zgodnie z umową oraz pozostałe wydatki bieżące  plan 71.800zł. – 

wykonano 32,3%.  

- 80195 Pozostała działalność - przewidziano wydatki bieżące w kwocie 319.800zł. wykonanie wynosi 44,5% 

w tym: wynagrodzenia i składki na obsługę księgową oświaty i nagrody nauczycieli plan 300.000zł. 

wykonano 46,2% oraz przewidziano wydatki majątkowe z środków europejskich na Modernizację bazy 

dydaktycznej SOSW w Głogówku 977.398zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu. 

   

Dział 851 Ochrona zdrowia –.  

 W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł. nie wykonano wydatków. 

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków 2.000zł. wydatkowano 48%. 

Rozdział 85156 dotyczy wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez PUP 

w Prudniku i Dom Dziecka w Głogówku. Na plan dochodów i wydatków  2.460.000zł. wpłynęła dotacja celowa, 

którą  wydatkowano w. 49,3%,  . 

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – na plan wydatków bieżących 80.288zł. wydatkowano 3.500zł. w 

tym: projekt z środków europejskich plan 75.788zł. – nie wydatkowano środków. Przewidziano również plan 

wydatków majątkowych tego projektu 63.092zł. gdzie wydatkowano 10,1% planu. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Plan dochodów w kwocie  6.353.526zł. został wykonany w 48%  tj. 3.051.829,18zł. w tym: 

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – na plan dochodów bieżących 627.700zł. 

zrealizowano 44,6% planu. Dochody dotyczą Domu Dziecka w Głogówku i PCPR w Prudniku. Główną 
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pozycją planu są dotacje celowe od innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domu Dziecka w 

Głogówku w kwocie 550.000zł. – wykonanie wynosi 41,3% planu. 

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie planu dochodów wynosi 2.396.369,69zł. tj. 

49,2% planu w tym: w szczególności otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów 

pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004r. w kwocie 805.500zł. tj.49,3% oraz wpływy z usług 

wynoszą 1.464.012,96zł. tj. 49,2% planu. Przewidziano również dochody majątkowe w kwocie 99.000zł. na 

Montaż kolektorów słonecznych w ORiOP w Racławicach  Sląskich, które wpłyną w II półroczu.  

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – realizacja planu dochodów wynosi 214.741,10zł. tj. 52,7% planu 

w tym główną pozycją są dotacje celowe powiatów na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 

86.669,39zł. tj. 44,4% planu oraz wpłaty z gmin i powiatów  112.860,32zł. tj. 61% planu. 

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  dochody dotyczą 

otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie plan 36.000zł. - wykonanie wynosi 17,6%. 

- w rozdziale 85218 – PCPR w Prudniku na plan dochodów 22.800zł zrealizowało w 55,3%.  

- - w rozdziale 85295 – plan dochodów dotyczy  projektu z środków europejskich  Na projekt realizowany 

przez PCPR w Prudniku otrzymano 141.942,48zł. tj. 49,6%  

 Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi 4.310.214,83zł. co stanowi 46,5%. 

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczy, domu dziecka i 

zasiłków na zagospodarowanie wynosi 604.757,39zł. tj. 45,3% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 

179.583,30zł. tj.38,5% planu ( Dom Dziecka w Głogówku). 

W rozdziale 85202  Domy pomocy społecznej - dokonano wydatków bieżących w kwocie 2.416.328,87zł. tj. 

49,4% planu w tym wynagrodzenia i składki 1.492.376,11zł. tj. 49,7% planu oraz dotacja celowa dla DPS w 

Grabinie 153.870zł. tj. 52% planu. Przewidziano również 165.100zł. wydatków majątkowych na Montaż 

kolektorów słonecznych w ORiOP w Racławicach Śląskich, które zostaną poniesione w II półroczu. 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków 6.400zł. zrealizowano w 73,7%. W rozdziale 85205 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatkowano 7.149,44zł. tj. 16,2% planu,  w tym: z dotacji celowej na 

zadania zlecone 36.000zł. wydatkowano 16,4%.   

Plan wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wykonano w kwocie 847.613,51zł tj. 47,6% planu w 

tym: na świadczenia dla rodzin zastępczych 699.057,57zł. tj. 52,1% planu.  

W rozdziale 85218 na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków 622.600zł. wykonano w 48,1% w tym: 

wynagrodzenia i składki 233.133,53zł. tj. 48,6%. 

W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej wydatkował 53.772,27zł. tj. 51% planu, w tym: 

wynagrodzenia i składki 42.841,19zł. tj. 51%. 

W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan 319.896zł.dotyczy projektu z środków europejskich „Wzrost 

kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” gdzie wydatkowano 

76.592,83zł. tj. 23,9% planu. 

 

 

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”  

Plan dochodów 456.441,11zł. wykonano w 62,2%. W rozdziale 85321 plan dotacji na zespoły ds. orzekania 

o niepełnosprawności 82.000zł. wykonano w 72,2%. 

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy -  plan dochodów 336.937zł. został wykonany w 58,4% z czego 

głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w 
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kwocie 270.800zł. wykonanie wynosi 50,2% oraz otrzymane środki na projekty ze środków europejskich 

51.591,92zł. tj.93,9% planu i środki budżetu państwa 9.104,46zł. tj. 93,9% planu. 

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów – otrzymano dotację celową z budżetu państwa 28.064,91zł. 

tj 74,8% planu. 

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 1.668.541,11zł. wykonano w  50,3%  

Poniesiono planowane 2.000zł. wydatki w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych- w formie dotacji celowych,, natomiast w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o 

niepełnosprawności  wykonanie wynosi 58.551,61zł. tj. 71,4% planu. 

W rozdziale 85333 plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 1.540.637zł. wykonano 

w 49% w tym: wynagrodzenia i składki plan 1.276.000zł. wydatkowano w 49,7% oraz poniesiono 

33.765,56zł. wydatków na projekt z środków europejskich, co stanowi 52,2% planu. W rozdziale 85334 

Pomoc dla repatriantów poniesiono 23.300zł. wydatków tj.62,1%.   

 

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  

Plan dochodów w kwocie 190.120zł. wykonano w 35,6% w tym: 

- Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowały dochody bieżące w kwocie 

58.086,96zł. co stanowi 34,4% planu w tym: wpływy z usług na plan 164.000zł. wykonano w 34,2%, 

zrealizowano również 1.288zł. dochodów majątkowych. 

- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zrealizowały dochody w kwocie 80,40ł. tj. 42,3%. 

- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zrealizowały dochody w kwocie 8.289,06zł. co stanowi 39,5%. 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.066.435,95zł. co stanowi 54,6% planu.  

W rozdziale 85403 wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Głogówku i Prudniku wynosi 563.170,68zł. tj. 54,3% w tym: wynagrodzenia i składki 417.926,93zł. tj. 55.7%. 

W rozdziale 85406 dotyczącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, wydatki zostały 

wykonane w kwocie 371.781,81zł. tj. 54,1% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 307.183,52zł. tj. 54,2%.  

W rozdziale 85410 wydatki na utrzymanie bursy międzyszkolnej na plan 215.100zł. wydatkowano 60,2% 

planu w tym: na wynagrodzenia i składki 78.101,24zł. tj. 55,8%. 

W rozdziale 85417 dotyczącym dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych, plan wydatków 3.880zł. zostanie 

wykonany w III kwartale. 

W rozdziale 85446 wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5.000zł. wydatkowano 

38%, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli. 

W rozdziale 85495 Pozostała działalność – na plan 3.000zł. nie wydatkowano środków. 

 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

W rozdziale 90019 plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 95.000zł. wykonano w kwocie 

102.843,72zł. tj.108,3% planu.  Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na 

przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.  

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 wynosi 2.670zł. tj. 9,2% planu.. Ponadto 

zaplanowano środki na Montaż kolektorów słonecznych w rozdziale 85202. – wydatki zostaną wykonane w II 

półroczu. 
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W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  

W rozdziale 92116 Biblioteki - plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie 

biblioteki w wysokości 12.000zł .i został wykonany.  

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, plan wydatków wynosi 110.000zł. wykonano w 23.8% w tym: 

dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000zł. zostały udzielone. Pozostałe 

wydatki bieżące 10.000zł. nie zostały dokonane. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna   

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące na plan 77.500zł. wykonano w 

48,7% w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 22.500zł. 

wydatkowano 88,9% planu. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania boiska ORLIK w tym: wynagrodzenia i 

składki 7.389,66zł. tj. 29,6% planu i pozostałe wydatki na plan 30.000zł wykonano 10.323,82zł.. tj. 34,4%. 

W rozdziale 92695 przewidziano realizację projektu z środków europejskich 94.026zł. Wydatki zostaną 

poniesione w II półroczu. 

 

Dane z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego prezentowane są w następujących załącznikach 

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2014r. 
- załącznik nr 2 -  wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu  

         Prudnickiego za 2014r. 
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2014r. 
- załącznik nr 4 –  wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu  

          Prudnickiego za 2014r. 
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2014r. 
- 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 -  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
                            Prudnickiego za 2014r. 
 
Do sprawozdania dołączono wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, informację  z wykonania planu 
finansowego ZOZ w Białej  
 
 
 
 
Prudnik, dnia      sierpnia 2014r. 
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                                                                                                                                         Załącznik nr 1  

          

                                                                   DOCHODY I WYDATKI  za  2014r. 

 
Dział 

 
Wyszczególnienie 

              DOCHODY  w zł.  
% 

            WYDATKI  w zł.  
% Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

 

010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 - - 12.000,00 - - 

020 Leśnictwo 35.000,00 13.329,98 38,1 40.000,00 13.329,98 33,3 

600 Transport i łączność 1.318.309,00 251.561,97 19,1 11.705.309,00 2.050.391,15 17,5 

630 Turystyka - - - 99.235,00 7.571,00 7,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 700.100,00 122.445,59 17,5 38.000,00 26.080,04 68,6 

710 Działalność usługowa 761.864,00 304.446,73 40,0 759.864,00 195.632,43 25,7 

750 Administracja publiczna 2.018.189,00 1.076.674,82 53,3 6.629.654,00 3.025.167,68 45,6 

752 Obrona narodowa 6.600,00 - - 8.600,00 - - 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

3.764.290,00 2.232.052,56 59,3 3.812.890,00 1.906.921,65 50,0 

756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fiz. i od innych jedn. nie 
posiadaj. osob praw. oraz 
wydatki związ. z ich poborem 

 
 

6.543.327,00 

 
 

2.915.851,52 
 

 
 

44,6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

757 Obsługa długu publicznego - - - 536.500,00 221.456,31 41,3 

758 Różne rozliczenia 24.354.241,00 14.310.748,00 58,8 145.000,00 - - 

801 Oświata i wychowanie 1.256.813,00 182.673,00 14,5 19.131.254,00 9.449.489,36 49,4 

851 Ochrona zdrowia 2.460.000,00 1.227.443,00 49,9 2.610.380,00 1.224.663,54 46,9 

852 Pomoc społeczna 6.353.526,00 3.051.829,18 48,0 9.266.684,00 4.310.214,83 46,5 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

456.441,11 284.067,77 62,2 1.668.541,11 838.693,86 50,3 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

190.120,00 67.744,42 35,6 1.951.537,00 1.066.435,95 54,6 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

95.000,00 102.843,72 108,3 29.000,00 2.670,00 9,2 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

- - - 122.000,00 38.190,00 31,3 

926 Kultura fizyczna  - - - 171.526,00 37.713,47 22,0 

  
RAZEM (dochody / wydatki) 

 
50.325.820,11 

 
26.143.712,26 

 
51,9 

 
58.737.974,11 

 
24.414.621,25 

 
41,6 

  Przychody Rozchody 

 Przychody 10.408.561,00 918.055,82 8,8 x x       x 

 Rozchody x x x 1.996.407,00 898.205,88 45,0 

                OGÓŁEM 60.734.381,11 27.061.768,08 44,5 60.734.381,11 25.312.827,13 41,7 
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            Załącznik Nr 2  
                                                                                                                                                                    

Wykonanie planu  dochodów bieżących i  przychodów budżetu 
Powiatu  Prudnickiego  za  2014r. 

 
Dz. 

Rozdz. 
§ 

 
Treść 

 
Plan  

Plan po zmianach  
 

Wykonanie  
 

6:5 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

010  Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 - - - 

 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 realizowane przez 
powiat  

 
12.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

020  Leśnictwo 35.000,00 35.000,00 13.329,98 38,1 

 02001 Gospodarka leśna     

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

 
35.000,00 

 
35.000,00 

 
13.329,98 

 
38,1 

600  Transport i łączność 251.000,00 257.000,00 251.561,97 97,9 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

 0690 Wpływy z różnych opłat 251.000,00 251.000,00 251.561,97 100,2 

 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między 
j.s.t. na dofinans. własnych zad. bieżąc. 

- 6.000,00 - - 

700  Gospodarka mieszkaniowa  250.100,00 250.100,00 122.445,59 48,9 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości     

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

14.100,00 14.100,00 14.139,95 100,3 

 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 podobnym 
charakterze 

198.000,00 198.000,00 82.619,98 41,7 

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

 
38.000,00 

 
38.000,00 

 
25.685,66 

 
67,6 

  710  Działalność usługowa          736.864,00          736.864,00 304.446,73 41,3 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne     

 0830 Wpływy z usług 350.000,00 350.000,00 138.959,58 39,7 

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

 
82.000,00 

 
82.000,00 

 
- 

 
- 

 71015 Nadzór budowlany     

 
 
 

 

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

 
304.864,00 

 
304.864,00 

 
165.467,00 

 
54,3 

 0920 Pozostałe odsetki - - 20,15 - 

750  Administracja publiczna        1.962.920,00 1.896.627,00   

 75001 Urzędy naczelnych  i centralnych 
organów administracji rządowej 

73.000,00 26.269,00,00 26.267,77 100,0 

 2008 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
/Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/ 

60.350,00 22.328,00 22.327,60 100,0 

 2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
/Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/ 

10.650,00 3.941,00 3.940,17 100,0 

 75011 Urzędy wojewódzkie 139.220,00 139.220,00 74.546,00 53,5 

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

 
139.220,00 

 
139.220,00 

 
74.546,00 

 
53,5 
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 75020 Starostwa powiatowe 1.640.000,00 1.640.000,00 820.799,93 50,0 

 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej  1.250.000,00 1.250.000,00 623.028,80 49,8 

 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 
od d osób fizycznych 

- - 234,19 - 

 0690 Wpływy z różnych opłat 40.000,00 40.000,00 7.194,40 18,0 

 0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 10.000,00 2.381,91 23,8 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 220.000,00 220.000,00 89.757,72 40,8 

 2360 
 

 

Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z 
zakresu adm. rząd. oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

120.000,00 
 

 

120.000,00 
 

 

98.202,91 81,8 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 26.000,00            26.000,00 26.000,00  

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

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 
100,0 

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

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
100,0 

 75095 Pozostała działalność 84.700,00 84.700,00 - - 

 2708 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin / związków gmin/, 
powiatów / związków powiatów/, 
samorządów  województw,  pozyskane z 
innych źródeł   
Wspólna przyszłość, historia i teraźniej. na 
pograniczu polsko-czeskim – rozl. z 2013r. 

77.000,00 77.000,00 - - 

 2709 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin / związków gmin/, 
powiatów / związków powiatów/, 
samorządów  województw,  pozyskane z 
innych źródeł   
Wspólna przyszłość, historia i teraźniej. na 
pograniczu polsko-czeskim – rozl. z 2013r. 

7.700,00 7.700,00 - - 

752  Obrona narodowa 6.600,00 6.600,00 - - 

 75212 Pozostałe wydatki obronne     

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

 
 

6.600,00 

 
 

6.600,00 

 
 

- 

 
 

- 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

      3.639.000,00 3.764.290,00 2.232.052,56 59,3 

 75411 Komendy powiatowe Państw. Str. Pożar.     

 0920 Pozostałe odsetki -    

 2110 
 
 

 

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

 
3.639.000,00 

 
 

 
3.665.000,00 

 
2.209.000,00 

 
60,3 

 75495 Pozostała działalność     

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

- 99.290,00 22.887,50 23,0 

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

 
 

6.543.327,00 

 
 

6.543.327,00 

 
 

2.915.851,52 

 
 

44,6 

 75622 Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

    

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.443.090,00 6.443.090,00 2.853.978,00 44,3 

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100.237,00 100.237,00 61.873,52 61,7 

758  Różne rozliczenia 24.487.640,00 24.354.241,00 14.310.748,00 58,8 

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

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 
subwencja oświatowa 

18.624.844,00 18.491.445,00 11.379.352,00 61,5 

 75803 Część wyrównawcza subw.  og. dla pow.     

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 
subwencja wyrównawcza 

4.640.568,00 4.640.568,00 2.320.284,00 50,0 
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 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla  powiatów 

    

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 
subwencja równoważąca 

1.222.228,00 1.222.228,00 611.112,00 50,0 

801  Oświata i wychowanie 313.000,00 355.073,00 182.495,35 51,4 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.450,00 5.450,00 2.661,01 48,8 

 
 
 
 

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 podobnym 
charakterze 

3.450,00 3.450,00 1.774,20 51,4 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 2.000,00 886,81 44,3 

 80120 Licea ogólnokształcące 88.000,00 90.773,00 68.727,93 75,7 

 0690 Wpływy z różnych opłat 900,00 900,00 219,00 24,3 

 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 podobnym 
charakterze 

 
18.400,00 

 

 
18.400,00 

 

 
12.705,62 

 
69,0 

 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 21,07 21,1 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 38.600,00 38.600,00 23.008,42 59,6 

 2701 Środki na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin / związków gmin/, 
powiatów / związków powiatów/, 
samorządów  województw,  pozyskane z 
innych źródeł   
/-Europa zielonym rajem- Jak uczynić świat… 

30.000,00 32.773,00 32.773,82 100,0 

 80130 Szkoły zawodowe 184.950,00 198.350,00 61.421,36 31,0 

   0690 Wpływy z różnych opłat 1.550,00 1.550,00 358,00 23,1 

 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 podobnym 
charakterze 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
30.823,12 

 
51,4 

 0830  Wpływy z usług 2.300,00 2.300,00 - - 

 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60.000,00 60.000,00 - - 

 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 111,83 28,0 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.700,00 74.100,00 30.128,41 40,7 

 80140 Centra kształcenia ustawiczn. i praktycz 34.600,00 60.500,00 49.685,05 82,1 

 0830 Wpływy z usług 4.600,00 30.500,00 10.500,00 34,4 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 30.000,00 30.000,00 39.185,05 130,6 

851  Ochrona zdrowia 2.460.000,00 2.460.000,00 1.227.443,00 49,9 

 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 realizowane przez 
powiat 

 
2.460.000,00 

 
2.460.000,00 

 
1.227.443,00 

 
49,9 

  w tym:    - Dom Dziecka 17.000,00 17.000,00 7.443,00 43,8 

                - Powiatowy Urząd Pracy 2.443.000,00 2.443.000,00 1.220.000,00 49,9 

852  Pomoc społeczna 6.078.884,00 6.101.884,00 3.051.829,18 50,0 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawawcze 604.700,00 627.700,00 279.828,51 44,6 

 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. 

 
9.000,00 

 
9.000,00 

 
4.164,62 

 
46,3 

 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 

5.000,00 5.000,00 4.746,00 94,9 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 28.000,00 26.196,40 93,6 

 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zad. bieżące realiz. na podstawie poroz. 
(umów) między j.s.t. 

550.000,00 550.000,00 227.418,88 41,3 

 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 
rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. 
powiatów na dofinansow. zad. bieżących 

35.700,00 35.700,00 17.302,61 48,5 

 85202 Domy Pomocy Społecznej 4.816.020,00 4.874.020,00 2.396.369,69 49,2 
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 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. 

2.000,00 2.000,00 - - 

 0830 Wpływy z usług 2.934.000,00 2.977.000,00 1.464.012,96 49,2 

 0920 Pozostałe odsetki 520,00 520,00 48,18 9,3 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 258.500,00 258.500,00 126.808,55 49,1 

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

1.621.000,00 1.636.000,00 805.500,00 49,3 

 85204 Rodziny zastępcze 380.000,00 407.699,00 214.741,10 52,7 

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

- - 933,39 - 

 0690 Wpływy z różnych opłat - - 8,80 - 

 0920 Pozostałe odsetki - - 74,20 - 

   0970 Wpływy z różnych dochodów - - 800,00 - 

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

- 27.699,00 13.395,00 48,4 

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

 
195.000,00 

 
195.000,00 

 
86.669,39 

 
44,4 

 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 
rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. 
powiatów na dofinansow. zad. bieżących 

185.000,00 185.000,00 112.860,32 61,0 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

- 36.000,00 6.345,00 17,6 

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

- 36.000,00 6.345,00 17,6 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 22.800,00 22.800,00 12.602,40 55,3 

 0920 Pozostałe odsetki 300,00 300,00 70,46 23,5 

   0970 Wpływy z różnych dochodów 22.500,00 22.500,00 12.531,94 55,7 

 85295 Pozostała dzialalność 255.364,00 286.307,00 141.942,48 49,6 

 2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
- Wzrost kompet.życiowych i umiejętności 
zawod. klientów PCPR w Prudniku 

242.524,00 271.911,00 134.805,70 49,6 

 2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
- Wzrost kompet.życiowych i umiejętności 
zawod. klientów PCPR w Prudniku 

12.840,00 14.396,00 7.136,78 49,6 

853  Pozostałe zad. w zakr polityki społecz 392.300,00 456.441,11 284.067,77 62,2 

 85321 Zespoły do spraw orzek.  o  niepełnospr. 82.000,00 82.000,00 59.177,00 72,2 

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

 
82.000,00 

 
82.000,00 

 
59.177,00 

 
72,2 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 310.300,00 336.937,00 196.825,86 58,4 

 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. 

 
300,00 

 
300,00 

 
114,30 

 
38,1 

 0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 1.000,00 65,18 6,5 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 117,00 58,5 

 2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
- POklucz do biznesu 2 

32.300,00 54.941,00 51.591,92 93,9 

 2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansow. z udziałem śr. europejskich… 
- POklucz do biznesu 2 

5.700,00 9.696,00 9.104,46 93,9 

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

 
270.800,00 

 
270.800,00 

 
135.833,00 

 
50,2 

 85334 Pomoc dla repatriantów  37.504,11 28.064,91 74,8 
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 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realiz.  przez powiat 

- 37.504,11 28.064,91 74,8 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 190.120,00 190.120,00 66.456,42 34,9 

 85403 Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze             168.930,00            168.930,00 58.086,96 34,4 

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

 
100,00 

 
100,00 

 
- 

 
- 

 0690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00 - - - 

 0830 Wpływy z usług 129.000,00 164.000,00 56.033,10 34,2 

 0920 Pozostałe odsetki 130,00 130,00 27,86 21,4 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.700,00 4.700,00 2.026,00 43,1 

 85406 Por. Psychol-Pedag. oraz inne por. specj                   190,00                   190,00 80,40 42,3 

 0920 Pozostałe odsetki 90,00 90,00 10,40 11,6 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 70,00 70,0 

 85410 Internaty i bursy szkolne 21.000,00 21.000,00 8.289,06 39,5 

 0830 Wpływy z usług 21.000,00 21.000,00 8.289,06 39,5 

900  Gospodarka kom. i ochr. środowiska 95.000,00 95.000,00 102.843,72 108,3 

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadz. 
środków z opłat i kar za korzyst.ze środ 

    

 0690 Wpływy z różnych opłat 95.000,00 95.000,00 102.843,72 108,3 

  Razem dochody bieżące 47.453.755,00 47.686.771,11 26.013.185,49 54,5 

    

  Przychody 
 

12.920.215,00 10.408.561,00 918.055,82 8,8 

 
 

 
 

Ogółem dochody bieżące i przychody 
 

60.373.970,00 58.095.332,11 26.931.241,31 46,3 
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            Załącznik Nr 3  

                                                                                                                                                                    

                                                          Wykonanie planu  dochodów majątkowych 
Powiatu  Prudnickiego  za  2014 r. 

 
Dz. 

Rozdz. 
§ 

 
Treść 

 
Plan  

Plan po zmianach  
 

Wykonanie  
 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

600  Transport i łączność 770.000,00 1.061.309,00 - - 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

 6298 Środki przekaz. przez pozostałe jednostki 
sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. 
kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc 
jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn 
- Przebudź. historycznego Traktu Turyst. Gór 
Opawskich jako elem europ.szlaku Via Montana na 
odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna (UE) 

- 185.000,00 - - 

 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych 
własnych powiatu 
– Przebudowa drogi powiatowej nr 106 0 Biała-Sowin 
na odcinku ul. Świerczewskiego  Ligota Bialska-
Górka Pr.-Brzeźnica- Frącki- Pogórze w m. Górka 

720.000,00 
 

826.309,00 
 

- - 

 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podst.  porozumień /umów/ między j.s.t. 
– Przebudowa drogi powiatowej nr 106 0 Biała-Sowin 
na odcinku ul. Świerczewsjiego  Ligota Bialska-Górka 
Pr.-Brzeźnica- Frącki- Pogórze w m. Górka 

50.000,00 
 
 

50.000,00 
 

- - 

700  Gospodarka mieszkaniowa  450.000,00 450.000,00 - - 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości     

 0770 Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa włas. nieruch. 450.000,00 450.000,00 - - 

710  Działalność usługowa - 25.000,00 - - 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne     

 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zak. inwestycyjne 
realizowane na podst.  porozumień /umów/ 
między j.s.t.  
- Zakup sprzętu informatycznego 

- 25.000,00 - - 

750  Administracja publiczna 102.000,00 102.000,00 129.061,12 126,5 

 75020 Starostwa powiatowe     

 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów 
realiz. inwestycji i zak. inw,. jedn.sekt. f. publ. 
- Zakup i montaż windy wraz z budową  podjazdu dla 
niepełnosprawnych 

102.000,00 102.000,00 129.061,12 126,5 

801  Oświata i wychowanie 252.500,00 901.740,00   

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 110.500,00 110.500,00 - - 

 6298 Środki przekaz. przez pozostałe jednostki 
sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. 
kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc 
jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn 
- Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego - 
rozliczenie z 2013r. 

98.900,00 98.900,00 - - 

 6299 Środki przekaz.przez pozostałe jednostki 
sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. 
kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc 
jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn 
- Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego - 
rozliczenie z 2013r. 

11.600,00 11.600,00 - - 

 80130 Szkoły zawodowe 142.000,00 142.000,00 177,65 0,1 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 177,65 - 

 6298 Środki przekaz.przez pozostałe jednostki 
sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. 
kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc 
jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn. 
-Stworzenie bazy mater. do współpracy sport. 
partn.szkół rolniczych…- rozliczenie z 2013r. 

127.000,00 127.000,00 - - 
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 6299  Środki przekaz.przez pozostałe jednostki 
sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. 
kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc 
jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn. 
-Stworzenie bazy mater. do współpracy sport. 
partn.szkół rolniczych…- rozliczenie z 2013r. 

15.000,00 15.000,00 - - 

 80195 Pozostała działalność - 649.240,00 - - 

 6207 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych 
z udziałem środków europejskich…. 
- Modernizacja bazy dydakt. SOSW w Głogówku 

- 649.240,00 - - 

852  Pomoc społeczna 99.000,00 99.000,00 - - 

 85202 Domy pomocy społecznej     

 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów 
realiz. inwestycji i zak. inw,. jedn.sekt. f. publ. 
- Montaż kolektorów słonecznych na budynku  
ORiOP w Racławicach Śląskich 

99.000,00 99.000,00 - - 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza   1.288,00 - 

 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze     

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 1.288,00 - 

   
                                                   OGÓŁEM 

 
1.673.500,00 

 
2.639.049,00 

 
130.526,77 

 
4,9 
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     Załącznik nr 4               

 

  Wykonanie  wydatków bieżących  i  rozchodów  budżetu 
Powiatu  Prudnickiego za  2014r. 

 
Dz.   

Roz- 
dział 

 
Treść 

 
     Plan na 
       

Plan po 
zmianach  

 

Wykonanie  
           

% 
/6:5/ 

1 2 3 4 5 6 7 

010  Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 12.000,00 - - 

 01005 Prace geod..-urządz. na potrzeby rolnictwa     

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 
/z dotacji celowej na zadania zlecone/ 

12.000,00 12.000,00 - - 

020  Leśnictwo 40.000,00 40.000,00 13.329,98 33,3 

 02001 Gospodarka leśna     

  Wydatki bieżące – św. na rzecz osób fizycz 35.000,00 35.000,00 13.329,98 38,1 

 02002 Nadzór na gospodarką leśną     

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 5.000,00 5.000,00 - - 

600  Transport i łączność 1.770.000,00 1.532.181,00 256.171,12 16,7 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 1.762.500,00 1.524.681,00 253.721,12 16,6 

                          wynagrodzenia i składki 7.500,00 7.500,00 2.450,00 32,7 

630  Turystyka 10.000,00 25.734,00 7.571,00 29,4 

 63003 Zadania w zakresie upowszechn.  turystyki     

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 2.000,00 2.000,00 - - 

  - dotacje celowe na zadania bieżące 8.000,00 9.000,00 7.571,00 84,1 

  Wydatki z środków europejskich 
/ Atrakcyjne pogranicze / 

- 14.734,00 - - 

700  Gospodarka mieszkaniowa  38.000,00 38.000,00 26.080,04 68,6 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.     

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 38.000,00            38.000,00            26.080,04 68,6 

  w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 38.000,00 38.000,00 26.080,04 68,6 

710  Działalność usługowa 734.864,00 729.114,00 195.632,43 26,8 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 430.000,00 424.250,00 42.299,70 10,0 

  Wydatki bieżące– na działalność statutową 430.000,00 424.250,00 42.299,70 10,0 

   w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone  82.000,00 82.000,00 - - 

 71015 Nadzór budowlany 304.864,00 304.864,00 153.332,73 50,3 

  Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. /     

  w tym: wynagrodzenia i składki 275.660,00 275.660,00 141.087,39 51,2 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 29.204,00 29.204,00 12.245,34 41,9 

750  Administracja publiczna 6.385.053,00 6.265.442,00 3.013.815,26 48,1 

 75001 Urzędy nacz i centr. org. adminis..rządowej     

  Wydatki ze środków europejskich 
/ Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod./ 

73.000,00 26.269,00,00 26.267,77 100,0 

 75011 Urzędy wojewódzkie     

  Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. / 139.220,00 139.220,00 74.546,00 53,5 

  w tym: wynagrodzenia i składki 139.220,00 139.220,00 74.546,00 53,5 

 75019 Rady powiatów 219.000,00 219.000,00 108.813,09 49,7 

  Wydatki bieżące     

  w tym: pozost. wydatki na działal. statutową 5.000,00 5.000,00 1.341,35 26,8 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.000,00 214.000,00 107.471,74 50,2 

 75020 Starostwa powiatowe 5.667.000,00 5.714.000,00 2.768.983,08 48,4 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 3.900.000,00 3.967.000,00 2.050.419,30 51,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 1.729.000,00 1.704.000,00 704.774,85 41,4 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 35.000,00 13.788,93 39,4 

  dotacja celowa na zadania bieżące 8.000,00 8.000,00 - - 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 26.000,00 26.000,00 22.733,11 87,4 

  Wydatki bieżące  
/ z dotacji celowej na zadania zlecone   
 z dotacji celowej na podstawie porozumień / 

26.000,00 
11.000,00 
15.000,00 

26.000,00 
11.000,00 
15.000,00 

22.733,11 
10.631,21 
12.101,90 

87,4 
96,6 
80,7 

  w tym: wynagrodzenia i składki 17.500,00 17.100,00 16.429,25 96,1 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 8.500,00 8.900,00 6.303,86 70,8 

 75095 Pozostała działalność 260.833,00 140.953,00 12.472,21 8,8 

  Wydatki bieżące – na działalność statutową 35.000,00 35.000,00 12.472,21 35,6 

  wydatki z środków europejskich w tym: 
- Wspólna przeszł., historia i teraźn. na pogran. 
- Dobre praktyki-20lat współpr.polsko-czeskiej 
- Wspólnie wychodzimy z kryzysu- rozwój gosp..  

225.833,00 
32.349,00 
73.604,00 

119.880,00 

105.953,00 
32.349,00 
73.604,00 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
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752  Obrona narodowa 8.600,00 8.600,00 - - 

 75212 Pozostałe wydatki obronne     

  Wydatki bieżące - na działalność statutową 8.600,00 8.600,00 - - 

  w tym: z dotacji na zadania zlecone 6.600,00 6.600,00 - - 

754  Bezpieczeństwo publ.  i ochr. przeciwp. 3.647.000,00 3.812.890,00 1.906.921,65 50,0 

 75411 Komendy pow. Państwowej Straży Pożarn. 3.639.000,00 3.665.000,00 1.897.361,13 51,8 

  Wydatki bieżące      

  w tym: wynagrodzenia i składki / z.zlecone/ 3.125.929,00 3.125.929,00 1.541.592,11 49,3 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 
w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 

373.071,00 
 

399.071,00 261.115,11 65,4 

  świadczenia na rzecz osób fizyczn./ z.zlec. 140.000,00 140.000,00 94.653,91 67,6 

 75414 Obrona cywilna     

  Wydatki bieżące - na działalność statutową 2.000,00 2.000,00 - - 

 75421 Zarządzanie kryzysowe     

  wydatki bieżące – na działalność statutową 6.000,00 6.000,00 - - 

 75495 Pozostała działalność - 139.890,00 9.560,52 6,8 

  Wydatki bieżące      

  w tym: wynagrodzenia i składki - 94.828,00 7.879,60 8,3 

  pozostałe wydatki na działalność statutową - 45.062,00 1.680,92 3,7 

757  Obsługa długu publicznego 536.500,00 536.500,00 221.456,31 41,3 

 75702 Obsł. pap. wartość. kred. i poż.  jst.     

  Wydatki bieżące na obsługę długu publicz. 536.500,00 536.500,00 221.456,31 41,3 

758  Różne rozliczenia 145.000,00 145.000,00 - - 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe     

  rezerwa ogólna          62.000,00          62.000,00 - - 

  rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 83.000,00       83.000,00       - - 

801  Oświata i wychowanie 17.105.100,00 17.022.717,00 9.448.094,30 55,5 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.201.600,00 2.184.543,00 1.323.211,35 60,6 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 1.950.000,00 1.939.000,00 1.150.346,49 59,3 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 250.000,00 243.943,00 172.131,61 70,6 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 1.600,00 733,25 45,8 

 80105 Przedszkola specjalne 173.000,00 168.000,00 90.301,63 53,7 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 155.000,00 150.000,00 85.111,48 56,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 18.000,00 18.000,00 5.190,15 28,8 

 80111 Gimnazja specjalne 1.315.700,00 1.310.301,00 704.975,92 53,8 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki  1.200.000,00 1.200.000,00 654.097,44 54,5 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 115.000,00 109.601,00 50.728,48 46,3 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 150,00 21,4 

 80120 Licea ogólnokształcące 4.763.700,00 4.722.664,00 2.585.091,95 54,7 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 3.960.000,00 3.939.491,00 2.132.251,32 54,1 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 769.500,00 745.800,00 440.254,99 59,0 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,00 4.600,00 1.652,40 35,9 

  wydatki z środków europejskich 
-Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat 

30.000,00 32.773,00 10.933,24 33,4 

 80130 Szkoły zawodowe 7.259.500,00 7.209.928,00 4.009.265,01 55,6 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 6.050.000,00 5.926.728,00 3.304.592,15 55,8 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 1.200.000,00           1.273.700,00 701.541,42 55,1 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.500,00 9.500,00 3.131,44 33,0 

 80134 Szkoły zawodowe specjalne 625.200,00 636.200,00 389.095,38 61,2 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 585.000,00 585.000,00 353.326,91 60,4 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 40.000,00 51.000,00 35.768,47 70,1 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 - - 

  80140 Centra kształc. ustawicznego i praktyczn. 
oraz ośr. dokształcania  zawodowego 

 
341.600,00 

 
366.281,00 

 
164.030,27 

 
44,8 

   Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 233.000,00 245.481,00 105.470,32 43,0 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 107.600,00 119.800,00 57.907,45 48,3 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 1.000,00 652,50 65,2 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 105.000,00 105.000,00 39.759,48 37,9 

  Wydatki bieżące     

   pozostałe wydatki na działalność statutową 71.800,00 71.800,00 23.159,48 32,3 
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  dotacja  celowa na zadania bieżące 33.200,00 33.200,00 16.600,00 50,0 

 80195 Pozostała działalność 319.800,00 319.800,00 142.363,31 44,5 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 300.000,00 300.000,00 138.763,31 46,2 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.800,00 19.800,00 3.600,00 18,2 

851  Ochrona zdrowia 2.550.788,00 2.547.288,00 1.218.279,84 47,8 

 85153 Zwalczanie narkomanii     

  Wydatki bieżące     

  pozostałe wydatki na działalność statutową 5.000,00 5.000,00 - - 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     

  Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat. 2.000,00 2.000,00 960,00 48,0 

 85156 Skł. na ubezp. zdrow.oraz świad. dla osób 
nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego 

    

  Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat. 
/ z dotacji celowej na zadania zlecone/ 

2.460.000,00 2.460.000,00 1.213.819,84 49,3 

 85195 Pozostała działalność 83.788,00 80.288,00 3.500,00 4,4 

  Wydatki bieżące     

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 8.000,00 4.500,00 3.500,00 77,8 

  wydatki ze środków europejskich 
-Współpraca służb medycznych na pograniczu 

75.788,00 75.788,00 - - 

852  Pomoc społeczna 8.954.942,00 9.101.584,00 4.310.214,83 46,5 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.311.000,00 1.334.000,00 604.757,39 45,3 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 794.000,00 794.000,00 400.659,96 50,5 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 440.000,00 465.808,00 179.583,30 38,5 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.000,00 74.192,00 24.514,13 33,0 

 85202 Domy pomocy społecznej 4.814.220,00 4.890.220,00 2.416.328,87 49,4 

  Wydatki bieżące     

  w tym:  wynagrodzenia i składki 2.900.000,00 3.005.000,00 1.492.376,11 49,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 1615.220,00 1.586.220,00 769.782,76 48,5 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 3.000,00 300,00 10,0 

   dotacja celowa na zadania bieżące 296.000,00 296.000,00 153.870,00 52,0 

 85203 Ośrodki wsparcia 22.400,00 6.400,00 4.716,00 73,7 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 19.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 2.900,00 1.900,00 216,00 11,4 

 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.000,00 44.000,00 7.149,44 16,2 

  Wydatki bieżące      

  w tym: wynagrodzenia i składki 8.000,00 41.980,00 6.352,25 15,1 

  pozostałe wydatki na działalność statutową - 2.020,00 797,19 39,5 

  / z dotacji na z.zlecone / - 36.000,00 5.897,19 16,4 

 85204 Rodziny zastępcze 1.755.000,00 1.779.068,00 847.613,51 47,6 

  Wydatki bieżące w tym:     

  wynagrodzenia i składki 180.000,00 207.699,00 59.011,17 28,4 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 120.000,00 120.050,00 57.613,97 48,0 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.345.000,00 1.341.319,00 699.057,57 52,1 

   dotacje celowe na zadania bieżące 110.000,00 110.000,00 31.930,80 29,0 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 629.000,00 622.600,00 299.284,52 48,1 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 480.000,00 480.000,00 233.133,53 48,6 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 148.400,00 142.000,00 65.728,67 46,3 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 422,32 70,4 

 85220 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszk. 
chronione i ośrodki interwencji  kryzysowej 

130.000,00 105.400,00 53.772,27 51,0 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 100.000,00 84.000,00 42.841,19 51,0 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 30.000,00 21.400,00 10.931,08 51,1 

 85295 Pozostała działalność 285.322,00 319.896,00 76.592,83 23,9 

  wydatki ze środków europejskich 
- Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 
klientów PCPR w Prudniku 

285.322,00 319.896,00 76.592,83 23,9 

853  Pozostałe zad. w zakresie  polityki społ. 1.522.000,00 1.668.541,00 838.693,86 50,3 

 85311 Rehabilit. zawod i społeczna osób niepełn. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 

  Wydatki bieżące – dotacje cel. na zad.bież. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o  niepełnospr 82.000,00 88.400,00 58.551,61 66,2 

  Wydatki bieżące 
w tym:   z dot. celowej na zadania zlecone  

 
82.000,00 

 
82.000,00 

 
58.551,61 

 
71,4 



 

 

 

22 

  w tym: wynagrodzenia i składki 64.232,00 67.232,00 45.543,76 67,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 17.768,00 21.168,00 13.007,85 61,4 

 85333 Powiatowe urzędy pracy  1.438.000,00 1.540.637,00 754.842,25 49,0 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 1.250.000,00 1.276.000,00 634.265,71 49,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 147.000,00 197.000,00 86.423,65 43,9 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 3.000,00 387,33 12,9 

  wydatki ze środków europejskich 
- POklucz do biznesu 2         

38.000,00 
 

64.637,00 33.765,56 52,2 

 85334 Pomoc dla repatriantów - 37.504,11 23.300,00 62,1 

  Wydatki bieżące /z dot.celowej na z.zlec./     

  w tym: wynagrodzenia i składki - 14.201,11 - - 

  pozostałe wydatki na działalność statutową - 23.300,00 23.300,00 100,0 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.936.480,00 1.951.537,00 1.066.435,95 54,6 

 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.042.500,00 1.037.557,00 563.170,68 54,3 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 750.000,00 750.000,00 417.926,93 55,7 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 290.000,00 285.057,00 144.603,76 50,7 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 2.500,00 639,99 25,6 

 85406 Poradnie psychol.-pedag.w tym por. specj. 667.000,00 687.000,00 371.781,81 54,1 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 570.000,00 566.600,00 307.183,52 54,2 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 96.400,00 119.800,00 64.598,29 53,9 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 - - 

 85410 Internaty i bursy szkolne 215.100,00 215.100,00 129.583,46 60,2 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 140.000,00 140.000,00 78.101,24 55,8 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 75.000,00 75.000,00 51.482,22 68,6 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 - - 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.       3.880,00                        3.880,00                  - - 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 2.760,00 2.760,00 - - 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 1.120,00 1.120,00 - - 

 85446 Dokształc. i doskonal.  nauczycieli 5.000,00 5.000,00 1.900,00 38,0 

  Wydatki bieżące- pozost. wyd.na dział.stat. 5.000,00 5.000,00 1.900,00 38,0 

 85495 Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 - - 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 3.000,00 3.000,00 - - 

900  Gospodarka komun. i ochrona środow. 29.000,00 29.000,00 2.670,00 9,2 

 90095 Pozostała działalność     

  Wydatki bieżące     

  pozostałe wydatki na działalność statutową 29.000,00 29.000,00 2.670,00 9,2 

921  Kultura i ochrona  dziedz. narodowego 182.639,00 122.000,00 38.190,00 31,3 

 92116 Biblioteki     

  Wydatki bieżące     

  w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 

 92195 Pozostała działalność 170.639,00 110.000,00 26.190,00 23,8 

  Wydatki bieżące     

  w tym: pozostałe wyd. na działalność stat. 10.000,00 10.000,00 - - 

  dotacja celowa na zadania bieżące 20.000,00 20.000,00 20,000,00 100,0 

  wydatki ze środków europejskich 
- Integracja kulturalna 

140.639,00 80.000,00   

926  Kultura fizyczna  209.845,00 171.526,00 37.713,47 22,0 

 92605 Zadania w zakresie  kultury fizycznej   75.000,00 77.500,00 37.713,47 48,7 

  Wydatki bieżące     

  w tym: wynagrodzenia i składki 25.000,00 25.000,00 7.389,66 29,6 

  pozostałe wydatki na działalność statutową 30.000,00 30.000,00 10.323,82 34,4 

  dotacja celowa na zadania bieżące 20.000,00 22.500,00 19.999,99 88,9 

 92695 Pozostała działalność 134.845,00 94.026,00 - - 

  wydatki ze środków europejskich 
- Mały Mundial FIFA 2014 
- Football Cup 2014 

134.845,00 
134.845,00 

- 

94.026,00 
- 

94.026,00 

- 
 

- 

- 
 

- 

  Razem wydatki bieżące 45.817.811,00 45.759.654,11 22.601.270,04 49,4 

                    Rozchody  

 992 Spłaty otrzym. krajowych poż. i  kredytów 1.996.407,00        1.996.407,00        918.055,82 46,0 

 
 

 Ogółem wydatki i rozchody 
 

47.814.218,00 47.756.061,11 23.519.325,86 49,2 
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     Załącznik nr 5  
              

 

Wykonanie planu wydatków majątkowych 
Powiatu  Prudnickiego za  2014r. 

 
 

Dz.   

 
Rozdział 

 
Treść 

 
           Plan  

Plan po zmianach  

 
Wykonanie  

           
% 

   6:5 

1 2 3 4 5 6 7 

600  Transport i łączność 12.573.630,00 10.173.128,00 1.794.220,03 17,6 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

  - Przebudź. drogi powiatowej nr 1206 relacji 
Biała-Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego 
Ligota B.-Górka Pr.-Brzeźnica-Frącki-Pogórze..  

1.423.000,00                       1.529.309,00 27.394,75 1,8 

  - Przebudź. historycznego Traktu Turyst. Gór 
Opawskich jako elem europ.szlaku Via Montana 
na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna (UE) 

11.150.630,00                      8.400.000,00 1.750.404,78 20,8 

  - Przebudź. drogi powiat.Nr 1211 0 relacji 
Zwiastowice-Trawniki- dokumentacja projektowa 

- 20.000,00 - - 

  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 0 relacji 
Dobroszewice -Olszynka   w  m. Józefów I etap 

- 207.319,00 - - 

  - Zakup zagęszczarki - 16.500,00 16.420,50 99,5 

630  Turystyka i wypoczynek  73.501,00 - - 

 63003 Zadania w zakresie upowszechni. turystyki     

  - Atrakcyjne pogranicze - 73.501,00 - - 

710  Działalność usługowa - 30.750,00 - - 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne     

  - Zakup sprzętu komputerowego - 30.750,00 - - 

750  Administracja publiczna 360.930,00 364.212,00 11.352,42 3,1 

 75020 Starostwa powiatowe     

  - Zakup windy i bud. podjazdu dla niepełnospr. 332.000,00 332.000,00 23,00  

  - urządzenie zabezpieczające serwer - 20.000,00   

 75095 Pozostała działalność     

  - Wspólnie wychodzimy z kryzysu… 17.600,00 - - - 

  - Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji j.s.t. dialog społeczny…-dotacja cel. 

11.330,00 12.212,00 11.329,42 92,8 

801  Oświata i wychowanie 1.070.500,00 2.108.537,00 1.395,06 0,07 

 80130 Szkoły zawodowe     

  - Termomodernizacja ZS w Głogówku  1.070.500,00 1.131.139,00 - - 

 80195 Pozostała działalność     

  wydatki ze środków europejskich w tym: 
- Modernizacja bazy dydakt. SOSW w Głogówku 

- 

 
977.398,00 1.395,06 0,1 

851  Ochrona zdrowia 63.092,00 63.092,00 6.383,70 10,1 

 85195 Pozostała działalność     

  - Współpraca służb medycz. na pograniczu (UE) 63.092,00 63.092,00 6.383,70 10,1 

852  Pomoc społeczna 165.100,00 165.100,00 - - 

 85202 Domy pomocy społecznej     

  - Montaż kolektorów słonecznych w budynku 
ORiOP w Racławicach Śląskich 

165.100,00 165.100,00 - - 

                    
                                          Ogółem  

 
14.233.252,00 

 
12.978.320,00 

 
1.813.351,21 

 
14,0 
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Załącznik nr 6 
                                                                                                                                                       

Realizacja 
przyznanych i wykorzystanych dotacji dla innych podmiotów 

oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 

Dział 630  Turystyka 

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Zaplanowano dotacje dla jednostek  niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez 

turystycznych w kwocie 9.000zł. Dotacje zostały udzielone w kwocie 7.571zł. tj. 84,1% planu. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000zł ze środków własnych powiatu, na dofinansowanie dożynek 

powiatowo-gminnych, dla gminy  Dotacja zostanie udzielona w III kwartale. 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 

Plan dotacji celowej dla Gminy Nysa jako koordynatora projektu, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 

12.212zł. został wykonany w kwocie 11.329,42zł . tj. 92,8% planu. Dotacja dotyczy wydatków  projektu „Rozwój 

miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego” 

Dział 801– Oświata i wychowanie  

Rozdział 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Zaplanowane środki w wysokości 33.200zł. w ramach porozumienia z Samorządem Województwa na wspólne 

organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli z Powiatu Prudnickiego. Dotacja została przekazana zgodnie z 

porozumieniem w 50%. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 Pozostała działalność 

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek  niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie 

propagowania ochrony zdrowia w kwocie 4.500zł. Udzielono dotacji w kwocie 3.500zł. tj. 77,8% planu. 

Dział 852 -  Pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Zaplanowana dotacja z budżetu  dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 296.000zł. , która została 

przekazana zgodnie z umową w kwocie 153.870zł. tj.52% planu.. Dotację przekazuje Wojewoda Opolski za 

pośrednictwem powiatu i dotyczy ona pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 2004r. 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  

Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Prudnickiego w rodzinach zastępczych w 

kwocie 110.000zł.  wykonanie wynosi  31.930,80zł.  tj. 29% planu  zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w 

Prudniku. 

Dział 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Zaplanowano dotacje dla jednostek  niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.000zł. Dotacje zostały 

udzielone. 

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 Rozdział 92616  Biblioteki 

Zaplanowano kwotę 12.000zł  na dofinansowanie biblioteki publicznej w Prudniku, w ramach porozumienia z Gminą 

Prudnik jako zadanie powierzone. Zgodnie z umową dotacja została udzielona. 

Rozdział 92195 Pozostała działalność 

Zaplanowano dotacje w kwocie 20.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  na wspieranie 

przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Dotacje zostały udzielone. 
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Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Zaplanowano dotacje w kwocie 22.500zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  na wspieranie 

przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.  Dotacje zostały udzielone w kwocie 19.999,99zł. tj. 88,9% planu. . 
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                                                                                                           Załącznik Nr 7 
 
 
        INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 
 
                          POWIATU PRUDNICKIEGO ZA  2013R. 
 
STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 
W  Wieloletnie j Prognozie Finansowej określono do realizacji w 2013r. siedem przedsięwzięć, które 

dotyczą realizacji projektów z środków europejskich – UE / sześć w ramach wydatków bieżących i 

jeden w ramach wydatków majątkowych / oraz trzy pozostałe wieloletnie zadanie / jedno w ramach 

wydatków bieżących i dwa w ramach wydatków majątkowych.    

1. „Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia”  UE        

Plan wydatków na 2014r. wynosi 32.773zł. zrealizowano 10.933,24zł. tj. 33,4% planu. Program 

będzie realizowany do 2015r.przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. 

2.  „POklucz do biznesu 2”  UE 

Plan wydatków bieżących na 2014r. wynosi 64.637zł. zrealizowano 52,2%zł. tj. 33.765,56zł. 

Program będzie realizowany przez PUP w Prudniku do 2015r. 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 0 relacji Dobroszewice-Olszynka w m. Józefów””   

Plan wydatków wynosi 207.319zł. Nie ponoszono jeszcze wydatków. 

 

STOPIEŃ  REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU 

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 2014r.na poziomie  22.064.785zł. 

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30.06.2014r. wynosi  13.672.480,64zł.  

w tym z tytułu: 

        -zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.672.480,64zł. z tego na realizację projektów  realizowanych  

        z udziałem środków z Unii Europejskiej 940.278zł. 

       - emisji obligacji   7.000.000zł.  

Zapłacono 221.456,31zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:  

odsetek od obligacji komunalnych 108.064,68zł. oraz 113.391,63zł. odsetek od kredytów. 

Powiat nie udzielał  poręczeń i gwarancji. 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według 

zawartych umów na 30 czerwca 2014r. przedstawia się następująco: 

- NORDEA BANK POLSKA o/Gdynia-  obligacje komunalne zadłużenie 7.000.000zł. / wykup od 2009r.do 

  2021r.tj. w 2014r.- 200.000zł. od 2015r. do 2020r. po 1.000.000zł. rocznie w 2021r. 800.000zł./ 

- BS Prudnik   99.998zł./ spłata w 2014r./ 

- BOŚ O/Opole  209.391,75zł. / spłata do 2015r.  / 

- BOŚ O/Opole  182.392,91zł. / spłata do 2015r. / 

- BS Prudnik   305.249,94zł. / spłata do 2015r./ 

- BGK O/Opole  259.610,14zł. / spłata do 2020r./  

- Bank PEKAO s.a. O Opole  577.775,04zł. / spłata do 2021r./ 

- Bank PEKAO s.a. O /Opole  2.199.960,02zł. / spłata do 2021r./  

- pożyczka w  WFOŚiGW w Opolu   156.400zł. / spłata do 2016r./ 

- BS Prudnik  664.237,02zł. / spłata do 2021r./ 
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- BS Łubniany  1.099.410zł. / spłata do 2022r./ 

- BS w Prudniku 718.878zł. kredyt w okresie realizacji w 2014r. / umowa na 10.874.658zł./ 

- BS w Prudniku 199.177,82zł. kredyt w rachunku bieżącym 

Ogółem dług publiczny na 30 czerwca 2014r. wynosi 13.672.480,64zł. 

Powiat Prudnicki spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia 

oraz wypracowuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi,  
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Załącznik Nr 8 
   

       
     Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne   
            zadania zlecone ustawami oraz  wydatków sfinansowanych tymi dotacjami  za 2013r.   

 
§2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

 
Dzi
ał 

 
Rozdział 

 
§ 

 
Wyszczególnienie 

Dochody bieżące 

Dotacja w zł. 
plan / wykonanie 

    Wydatki bieżące   

             w zł.    
   plan / wykonanie 

010   Rolnictwo i łowiectwo   

 01005 2110 Prace geod.-urządzen. na potrz. rolnict 12.000 / 12.000  

   wydatki bieżące – na dział. statutową  12.000 / 12.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa   

 70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchom. 30.000 / 30.000                        

   wydatki bieżące - na dział. statutową  30.000 / 30.000 

710   Działalność usługowa   

 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne 104.000 /104.000  

   wydatki bieżące - na dział. statutową  104.000 / 104.000 

 71015 2110 Nadzór budowlany 311.250 /311.250  

   wydatki bieżące  311.250 /311.250 

   w tym: wynagrodzenia składki  284.662/ 284.662 

   -pozostałe wydatki na dział. statutową   26.588/ 26.588 

750   Administracja publiczna   

 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 141.377/ 141.377  

   wydatki bieżące  141.377 / 141.377 

   w tym: wynagrodzenia i składki  141.377 / 141.377 

 75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 10.470/ 10.469,90  

   wydatki bieżące  10.470/ 10.469,90 

   w tym: - wynagrodzenia i składki  9.172,16 / 9.172,06 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  1.297,84 / 1.297,84 

752   Obrona narodowa   

 75212 2110 Pozostałe wydatki obronne 2.500 / 2.308,10   

   wydatki bieżące -na dział. statutową  2.500 / 2.308,10 

754   Bezpieczeństwo publ.  i ochr. p.poż.   

 75411  
2110 

Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

 
3.672.983/3668.791,79 

 
3.672.983/3668.791,79 

   wydatki bieżące   

   w tym: - wynagrodzenia i składki  3.169.192/3165.007,67 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową    335.546/335.539,22 

   - świadczenia na rzecz osób fizycz.     168.245/168.244,90 

 75478 2110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23.934/23.933,81  

   wydatki bieżące  23.934/23.933,81 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  23.934/23.933,81 

  6410 wydatki majątkowe 4.000/3.877,20 4.000/3.877,20 

 75495 2110 Pozostała działalność 130.790/130.790  

   wydatki bieżące  130.790/130.790 

   w tym: - wynagrodzenia i składki  93.917,82/93.917,82 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  36.872,18/36.872,18 

851   Ochrona zdrowia   

 85156 2110 
 
 

Składki na bezp.. zdrowotne oraz 
świadcz. dla osób nie objętych obow. 
ubezpieczenia zdrowotnego 

 
2.358.678/2.358.678 

 
2.358.678/2.358.678 

 
 

 

  tym: wydatki bieżące – na dział. statut 
- Dom Dziecka – dzieci 
- Powiatowy Urząd Pracy – bezrobotni 

 
15.678/15.678 

2.343.000/2.343.000 

2.358.678/2.358.678 
15.678/15.678 

2.343.000/2.343.000 

852   Pomoc społeczna   

 85205 2110 Zad. w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

35.000/35.000  
35.000/35.000 

   wydatki bieżące   

   w tym: wynagrodzenia i składki  33.128,13/33.128,13 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  1.871,87/ 1.871,87 

853   Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.   

 85321 2110 Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

123.873 /123.859,48  
123.873 /123.859,48 

   wydatki bieżące   
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   w tym: wynagrodzenia i składki  90.267 / 90.255,91 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  33.606/40.33.603,57 

 85334 2110 Pomoc dla repatriantów 40.270/40.269,51  

   wydatki bieżące  40.270/40.269,51 

   w tym: świadczenia na rzecz os. fizycz  40.270/40.269,51 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza   

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 2.688/2.688  

   wydatki bieżące  2.688/2.688 

   - pozostałe wydatki na dział. statutową  2.688/2.688 

                                     OGÓŁEM  PLAN 6.873.023,00 6.873.023,00 

   OGÓŁEM  WYKONANIE 6.868.502,79 6.868.502,79 

   stopień  wykonania 99.9% 99,9% 
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                                                                                                                                                        Załącznik Nr 9 

                                Realizacja projektów z środków europejskich za 2013r. 
                                                 

 
Dz.   

Roz- 
dział 

 
Treść 

      Plan na 
       

Plan po zmianach  
 

Wykonanie  
           

% 
/6:5/ 

1 2 3 4 5 6 7 

  WYDATKI BIEŻĄCE 608.126,00 765.184,00 610.793,93 79,8 
750  Administracja publiczna 333.580,00 235.180,00 137.618,48 58,5 

 75001 Urzędy nacz i centr. org. adminis..rządowej     

  - Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod. 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,0 

 75095 Pozostała działalność     

  -Wspólna przyszł. historia i teraż. na pograniczu 108.580,00 108.580,00 41.895,84 38,6 

  -Dobr praktyki-20 lat współpr. polsko-czeskiej 55.600,00 55.600,00 24.722,64 44,5 

  -Rozwój miast poprzez wzmocn. kompetencji jst   98.400,00 - - - 

801  Oświata i wychowanie 25.378,00 61.258,00 51.194,61 83,6 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne     

  -Polsko czeskie miasteczko ruchu drogowego 19.120,00 27.000,00 22.632,83 83,8 

 80120 Licea ogólnokształcące     

  -Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat 
lepszym miejscem do życia 

- 28.000,00 25.226,18 90,1 

 80130 Szkoły zawodowe     

  - Stworzenie bazy mater.do współpr. sportowej 
partn. szkół rolniczych z Prudnika i m.Albrechtice 

6.258,00 6.258,00 3.335,60 53,3 

851  Ochrona zdrowia 75.100,00 - - - 

 85195 Pozostała  działalność     

  -Współpraca służb medycznych na pograniczu 75.100,00 - - - 

852  Pomoc społeczna - 294.678,00 260.105,31 88,3 

 85295 Pozostała działalność     

  - Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 
klientów PCPR w Prudniku 

- 294.678,00 260.105,31 88,3 

853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki 
społecznej 

174.068,00 174.068,00 161.875,53 93,0 

 85333 Powiatowe urzędy pracy     

  - POklucz do biznesu 2 81.000,00 81.000,00 72.058,92 89,0 

 85395 Pozostała działalność     

  -Dobra kadra – skuteczne usługi 93.068,00 93.068,00 89.816,61 96,5 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 3.585.656,00 768.661,00 709.898,34 92,3 
600  Transport i łączność 2.801.300,00 12.670,00 12.669,00 100,0 

 60014 Drogi publiczne powiatowe     

  -Przebudowa Historycznego traktu Gór Opawsk. 
jako elem. europejsk. szlaku Via Montana na 
odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna 

2.801.300,00 12.670,00 12.669,00 100,0 

750  Administracja publiczna - 1.015,00 1.012,94 99,8 

 75095 Pozostała działalność     

  -Rozwój miast poprzez wzmocn. kompetencji jst  
dialog społeczny oraz współpr.z przedstawiciel. 
społeczeństwa obywatelskiego / wyd.niekwalifik/ 

- 1.015,00 1.012,94 99,8 

801  Oświata i wychowanie 762.856,00 754.976,00 696.216,40 92,2 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne     

  -Polsko czeskie miasteczko ruchu drogowego 86.400,00 97.520,00 97.148,60 99,6 

 80130 Szkoły zawodowe     

  - Stworzenie bazy mater.do współpr. sportowej 
partn. szkół rolniczych z Prudnika i m.Albrechtice 

181.342,00 162.342,00 144.971,34 89,3 

 80140 Centa kształcenia ustawicznego i praktyczn     

  -Doposażenie bazy dydakt. PCKP w Prudniku - 495.114,00 454.096,46 91,7 

 80195 Pozostała działalność     

  -Doposażenie bazy dydakt. PCKP w Prudniku 495.114,00 - - - 

851  Ochrona zdrowia 21.500,00 - - - 

 85195 Pozostała  działalność     

  -Współpraca służb medycznych na pograniczu 21.500,00 - - - 

               
                                      OGÓŁEM 

 
4.193.782,00 

 
1.533.845,00 

 
1.320.692,27 

 
86,1 
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  WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO – 2014r. 

 
 

1) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku 
2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. 
3) Dom Dziecka w Głogówku 
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku 
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku 
6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prudniku 
7) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 
8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku 
9) Zespół Szkół w Głogówku 
10) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku 
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 
12) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 
13) Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej 
 
oraz aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb: 
 
14) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 
15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku  
 

 
 


