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UCHWAŁA NR 176/2015
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2015 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t.
Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ oraz uchwały Nr 291/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia
16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu
Powiatu Płockiego za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazać Radzie Powiatu w Płocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół
w Płocku:
- informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2015 roku w brzmieniu
stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym
załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Mariusz Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 176 /2015
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO
za I półrocze 2015 roku

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU
25 sierpnia 2015 roku
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CZĘŚĆ I

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.

Budżet Powiatu Płockiego na 2015 rok, zgodnie z uchwałą Nr 18/III/2015 Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 stycznia 2015 roku, ustalony został w następujących wielkościach:
•

po stronie dochodów w kwocie

85.329.080,58 zł

•

po stronie wydatków w kwocie

83.329.080,58 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. wielkość Budżetu Powiatu została zmieniona do
następujących kwot:
•

po stronie dochodów w kwocie

86.640.536,78 zł

•

po stronie wydatków w kwocie

86.061.868,84 zł.

Plan budżetu w okresie I półrocza zrealizowano:
•

w zakresie dochodów w 51,95 % , tj. 45.010.383,69 zł

•

w zakresie wydatków w 46,39 % , tj. 39.925.009,31 zł.

Na koniec I półrocza stan zobowiązań powiatu płockiego wyniósł 26.000.000,00 zł z tytułu
obligacji komunalnych.
Stan należności na dzień 30 czerwca br. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych wyniósł 2.532.630,84 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą
składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 1.193.984,31 zł to
należności wymagalne w tym:
- należności z tytułu towarów i usług w kwocie 91.580,23 zł (dotyczą niezapłaconych czynszów za
najem lokali, należności Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego, należności z tytułu
dzierżawy gruntów rolnych, należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) ,
- należności pozostałe w kwocie 1 338 646,53 (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat
za kursy, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dojazdów na szkolenia, badań lekarskich przed
podjęciem stażu i przygotowania zawodowego, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych, a także decyzje komunikacyjne na podstawie
art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym).
W skład należności niewymagalnych wchodzą niewymagalne należności z tytułu odpłatności
za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, należności Funduszu Pracy, należności z tytułu opłat za
czynności geodezyjne i kartograficzne, wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego.
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Na koniec czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania
niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec odprowadzanych
w lipcu 2015r., faktur dotyczących wydatków rzeczowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc czerwiec z
terminem płatności w miesiącu lipcu 2015 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi).
Plan przychodów na początek roku nie został określony, w trakcie wykonywania budżetu w I
półroczu

został on zwiększony o kwotę

1.421.332,06 zł z tytułu pozostałości środków z lat

ubiegłych. Wykonanie przychodów w I półroczu wyniosło 3.059.366,15 zł co stanowi 215,25 %
planu.
Plan rozchodów na początek roku wynosił 2.000.000,00 zł, w trakcie wykonywania budżetu w I
półroczu plan ten nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów planowane jest w II półroczu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa
tabela:

Lp.
1
1.
2.

Dochody
Wydatki

3.

Wynik budżetu

Treść

Klasyfikacja §

2

3

Plan

%
5:4

Wykonanie

4
86.640.536,78
86.061.868,84

5
45.010.383,69
39.925.009,31

6
51,95
46,39

578.667,94

5.085.374,38

-

1.421.332,06
-

3.059.366,15
-

215,25

4.

Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

-

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

-

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

-

-

8.

Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

§ 950

1.421.332,06

§ 992
§ 992

2.000.000,00
2.000.000,00
-

3.059.366,15
0,00
0,00
-

215,25

1.
2.
3.

1.
2.
3.

§ 952
§ 952

-

§ 903

-

-

§ 951

-

-

-

0,0
0,00
-

§ 963

-

-
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4.

Udzielone pożyczki

5.

Lokaty
Wykup papierów wartościowych
6.
(obligacji)
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
CZĘŚĆ II

§ 991

-

-

-

§ 994

-

-

-

§ 982

-

-

-

§ 995

-

-

-

Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2015 roku – charakterystyka szczegółowa.
Plan dochodów budżetowych na 2015 rok określony uchwałą Nr 18/III/2015 Rady Powiatu z dnia
28 stycznia 2015 roku opiewał na kwotę 85.329.080,58 zł.
Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów został zwiększony do kwoty 86.640.536,78 zł i był on
wyższy od stanu na początku roku o kwotę 1.311.456,20 zł tj. o 1,54 %.
Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 45.010.383,69 zł, tj. w 51,95 % planu.
Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to:
•

dochody własne powiatu

18.252.696,14 zł

tj. 40,55 % osiągniętych dochodów

•

subwencja ogólna

15.869.448,00 zł

tj. 35,26 % osiągniętych dochodów

•

dotacje celowe

10.888.239,55 zł

tj. 24,19 % osiągniętych dochodów

Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia
poniższe zestawienie:

Dz.
1.

Rozdz.

Treść

2.
3.
OGÓŁEM DOCHODY
758
Subwencja ogólna
w tym:
75801
- Część oświatowa
75802
- Część uzupełniająca
75803
- Część wyrównawcza
75832
- Część równoważąca
Dotacje ogółem
w tym:
dotacje celowe na zadania z zakresu adm.
rządowej –/z budżetu Wojewody
Mazowieckiego/
z tego:
010
- Rolnictwo i łowiectwo
700
- Gospodarka mieszkaniowa
710
- Działalność usługowa
750
- Administracja publiczna
754
- Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
851
- Ochrona zdrowia
852
- Pomoc społeczna

PLAN

WYKONANIE

4.
86.640.536,78
27.910.801,00

5.
45.010.383,69
15.869.448,00

%
5:4
6.
51,95
56,86

14.490.519,00
484.142,00
9.338.081,00
3.598.059,00
22.251.195,78

8.917.240,00
484.142,00
4.669.038,00
1.799.028,00
10.888.239,55

61,54
100,00
50,00
50,00
48,93

6.420.640,00

3.021.794,00

47,06

20.000,00
108.000,00
577.000,00
266.151,00
4.500,0

0,00
90.000,00
255.234,00
152.467,00
4.500,00

0,00
83,33
44,24
57,29
100,00

4.894.000,00
397.989,00

2.207.374,00
189.519,00

45,10
47,62
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853

- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
dotacje celowe na zadania własne z budżetu
Wojewody Mazowieckiego, z tego:
600
- Transport i łączność
852
- Pomoc społeczna
dotacje celowe na zadania własne od j.s.t.
600 – Transport i łączność
801 – Oświata i wychowanie
852 – Pomoc społeczna
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
na zadania własne
600 – Transport i łączność
801 – Oświata i wychowanie
852 – Pomoc społeczna
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
na zadania własne – z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej i budżetu krajowego:
750 – Administracja publiczna
801 – Oświata i wychowanie
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
w tym: z budżetu krajowego
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dochody własne, w tym:
Udział powiatu w PIT
Udział powiatu w CIT
Pozostałe, z tego:
- opłaty za pobyt w DPS
- różne dochody
- opłaty komunikacyjne
- odsetki bankowe
- z majątku powiatu

153.000,00

122.700,00

80,20

11.777.600,00

5.512.452,00

46,81

2.000.000,00
9.777.600,00
1.128.660,00

0,00
5.512.452,00
279.690,92

0,00
56,38
24,78

830.000,00
14.000,00
260.000,00
24.660,00

92.670,00
0,00
187.020,92
0,00

11,17
0,00
71,93
0,00

917.700,00
8.200,00
180.000,00
5.000,00
724.500,00

360.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00

39,23
0,00
0,00
0,00
49,69

2.006.595,78

1.714.302,63

85,43

0,00
1.476.513,29
462.640,49

29.021,48
1.196.038,00
421.801,51

0,00
81,01
91,17

28.099,15
67.442,00
36.478.540,00
15.550.000,00
350.000,00
20.578.540,00
13.730.432,00
2.747.551,00
2.500.000,00
88.116,00
1.512.441,00

21.973,30
67.441,64
18.252.696,14
7.509.759,00
201.486,71
10.541.450,43
6.919.786,64
2.160.389,06
1.334.701,38
114.134,32
12.439,03

78,20
99,99
50,04
48,29
57,57
51,23
50,40
78,63
53,39
129,53
0,82

1. Dochody własne powiatu.
Dochody własne powiatu w uchwale budżetowej na 2015 rok określono na kwotę
36.397.440,00 zł. Stanowiły one 42,65 % dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca br. plan dochodów
własnych powiatu zamknął się kwotą 36.478.540,00 zł.
W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec I
półrocza zwiększył się o kwotę 81.100,00 zł, w wyniku następujących zdarzeń:
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 64.303,00 zł,
- zwiększenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 4.356,00 zł,
- zwiększenia wpływu z majątku powiatu o kwotę 12.441,00 zł.
Plan dochodów własnych na koniec I półrocza wykonano w wysokości 18.252.696,14 zł, w tym:
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- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego
powiatu w kwocie 7.509.759,00 zł, tj. 48,29 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu
w kwocie 201.486,71 % zł, tj. 57,57 % planu,
- wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 6.919.786,64 zł, tj. 50,40
%,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.160.389,06 zł, tj. 78,63 % planu,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.334.701,38 zł, tj. 53,39 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 114.134,32 zł tj. 129,53 % planu,
- wypływy z tytułu majątku powiatu w kwocie 12.439,03 zł. tj. 0,82 % planu.
Kwota ta stanowi 40,55 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w okresie I półrocza
2015 roku.
Mniejsze od upływu czasu osiągnięto dochody z następujących tytułów:
1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne w ramach paragrafu
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody za meliorację wpłyną na konto Starostwa w
okresach 31 październik i 31 grudzień br., rozdziale 01095 – Pozostała działalność w ramach
paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, gdzie w I półroczu przeprowadzono i obecnie prowadzone są przetargi na zbycie
nieruchomości Powiatu Płockiego, o łącznie zsumowanych cenach wywoławczych znacząco
przekraczających wysokość zaplanowanych dochodów, jednakże do czasu ostatecznych rozstrzygnięć
postępowań przetargowych nie ma pewności co do ostatecznej kwoty pozyskanych dochodów,
2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze, w związku z niezapłaceniem należności
za dzierżawę gruntów powiatu oraz wynajem lokali na terenie jednostek organizacyjnych powiatu
płockiego,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe w ramach
paragrafu pozostałe odsetki w związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie
można określić dokładnego planu,
4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w ramach paragrafu
podatek dochodowy od osób fizycznych, gdzie wpływy z tego tytułu uzależnione są od wielkości
wpływów tego podatku do Urzędu Skarbowego,
5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdział
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, rozdział 80120 – Licea
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ogólnokształcące, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafu pozostałe odsetki związku
ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu,
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze, rozdział
85202 – Domy pomocy społecznej, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu pozostałe
odsetki

związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić

dokładnego planu,
7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy ramach
paragrafu pozostałe odsetki związku ze zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie
można określić dokładnego planu,
8. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno
pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w ramach paragrafu pozostałe odsetki związku ze
zmieniającym się oprocentowaniem kont bankowych nie można określić dokładnego planu,

Ponad upływ czasu uzyskano dochody z następujących tytułów:
1. w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach
paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpłynięciem pod koniec czerwca odsetek ustawowych
naliczonych na warunkach wskazanych przez Sąd z rozstrzygniętego postępowania sądowego. Plan
zostanie zweryfikowany na najbliższych sesjach Rady Powiatu w Płocku,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i
nieruchomościami w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane
dochody są dużo wyższe od zaplanowanych, ponieważ zostały sprzedane nieruchomości Skarbu
Państwa. Z uzyskanych dochodów 25 % należy się dla Powiatu Płockiego,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w
ramach paragrafu wpływy z usług, w ramach tego paragrafu pozyskiwane są przychody z tytułu
sprzedaży danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Trudno zaplanować
dokładną liczbę wniosków o wydanie wypisów, wyrysów czy też map,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w ramach
poniższych paragrafów:
- wpływy z usług w związku z uzyskaniem pod koniec I półrocza dodatkowych dochodów z
tytułu opłat za ksero. Plan zostanie zweryfikowany na najbliższej sesji,
- wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu
rozliczeń z ZUS,
5. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
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rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw w ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wydaniem większej niż
początkowo planowano liczby decyzji za zajęcie pasa drogowego, których wartość ostatecznie
przekroczyła wartość zaplanowaną,
rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w
ramach paragrafu podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie wpływy z tego tytułu
uzależnione są od wielkości wpływów tego podatku do Urzędu Skarbowego,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w ramach paragrafu
wpływy z różnych dochodów w związku pozyskaniem dodatkowych dochodów pod koniec I półrocza
przez Zespół Szkół w Gąbinie z tytułu sprzedaży złomu,
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze, w ramach paragrafu wpływy od
rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w związku z uzyskaniem wyższych
niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej w związku z wpływem pod koniec I półrocza darowizny dla
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Zakrzewie oraz Brwilnie oraz w ramach
paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów
przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie z tytułu wpływu dodatkowych dochodów z
rozliczeń z ZUS,
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w
związku z wpływem zwrotu pobranych przez rodziny zastępcze w latach ubiegłych świadczeń,
należnych w niższej wysokości z powodu otrzymania alimentów i nie poinformowania o tym
fakcie w odpowiednim czasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz w
ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych,
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach paragrafu wpływy z różnych
dochodów w związku z wpływem zwrotu reszty zaliczki opłaty komorniczej z powodu
bezskutecznej egzekucji oraz wpływem wynagrodzenia dla płatnika świadczeń z ubezpieczeń
społecznych,
8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
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rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z
uzyskaniem pod koniec I półrocza wyższych niż planowano wpływów z opłat za składowanie
odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków,
składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska,
rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w
związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za holowanie pojazdów oraz dochodów z
tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny – piasku w ramach własnej działalności zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, w ramach paragrafu
pozostałe odsetki związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę za wydobywanie
kopaliny oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, dochody z powyższego
tytułu dotyczą opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, na kształtowanie się ich powiat
nie ma wpływu,
Przewiduje się wprowadzenie korekty planu dochodów z powyższych tytułów w II półroczu br.

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania dochodów występują pozycje bez planu, których nie
dało się przewidzieć. Plan zostanie utworzony na najbliższych sesjach Rady Powiatu:
1. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach
paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych, z
związku z wpłynięciem pod koniec czerwca dochodów z rozstrzygniętego postępowania sądowego
oraz w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat stanowiących wartość kosztów procesowych
zasądzonych od pozwanego,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami
nieruchomościami w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpływem odsetek za
nieterminową wpłatę należności za dzierżawę gruntów powiatu oraz wynajem lokali na terenie
jednostek organizacyjnych powiatu płockiego,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna:
rozdział 75019 – Rady powiatów w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w
związku z wpływem dochodu z lat ubiegłych,
rozdział 75020 – Administracja publiczna w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne
od osób fizycznych, w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu grzywny nałożonej na osobę
fizyczną za niestawienie się do wyjaśnienia w celu potwierdzenia własności samochodu
usuniętego z drogi publicznej,
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu wpływy z
różnych usług w związku z uzyskaniem pod koniec I półrocza środków z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przeprowadzone działania informacyjno – promocyjnego
dotyczące produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych,
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plan został utworzony na sesji w miesiącu lipcu oraz w ramach paragrafu otrzymane spadki,
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z uzyskaniem pod koniec czerwca
darowizny z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Płockiego,
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafu grzywny i inne kary
pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z uzyskaniem
przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie kary z tytułu nieterminowej dostawy samochody
od dostawcy,
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z
uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wyszogrodzie
5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z
wpływem dochodów z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Koszelewie,
rozdział 85395 – Pozostała działalność w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z
wpływem odsetek bankowych projektu rozliczonego przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie,
6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – pozostałe zadania w
zakresie kultury w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w
związku z wpływem pod koniec I półrocza darowizn na Konkurs Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym i Historii Mazowsza.

2. Subwencja ogólna.
Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2015 rok wynosił 27.632.479,00
zł. Na koniec czerwca na skutek zmian otrzymanych od Ministra Finansów plan zamknął się kwotą
27.910.801,00 zł, w tym:
•

część oświatowa

•

część uzupełniająca

484.142,00 zł,

•

część wyrównawcza

9.338.081,00 zł,

•

część równoważąca

3.598.059,00 zł.

14.490.519,00 zł,

Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów w okresie I półrocza przekazał środki
finansowe w wysokości 15.869.448,00 zł, tj. 56,86 % planu rocznego, w tym:
•

część oświatowa

•

część uzupełniająca

484.142,00 zł tj. 100,00 %

•

część wyrównawcza

4.669.038,00 zł, tj. 50,00 %

8.917.240,00 zł tj. 61,54 %
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•

część równoważąca

1.799.028,00 zł, tj. 50,00 %.

Większe ponad upływ czasu wykonanie planu subwencji oświatowej spowodowane zostało
obowiązkiem wypłaty do końca I kwartału dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Przyznana przez Ministra Finansów część uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 484.142,00
zł wpłynęła na konto dochodów powiatu pod koniec czerwca i przeznaczona zostanie na
dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W
Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280”.

3. Dotacje.
Plan dotacji określony w uchwale budżetowej na 2015 rok wynosił 21.299.161,58 zł, co stanowiło
24,96 % dochodów ogółem. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na
koniec czerwca osiągnął wartość 22.251.195,78 zł i był niższy od pierwotnego o 952.034,20 zł.
Zmiana planu dotacji celowych nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 43.389,00
zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o
kwotę 40.320,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę 180.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego o
kwotę 344.000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
o kwotę 344.325,20 zł.
W I półroczu br. na realizację zadań, których podstawowym źródłem finansowania były
dotacje powiat nasz otrzymał środki finansowe w wysokości 10.888239,55 zł, co stanowiło 48,93 %
planu rocznego, w tym:
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.021.794,00 zł, tj. 47,06 % planu,
zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:
- otrzymaniem 80,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w
rozdziale 75045 – Komisje poborowe,
- otrzymaniem 100,00 % dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w stosunku do planu w
rozdziale 75414 – Obrona cywilna,
- otrzymaniem 83,33 % dotacji w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka mieszkaniowa,
- otrzymaniem 80,20 % dotacji w ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o
stopniu

niepełnosprawności,

gdzie

dotacja

przekazywana

jest

przez

Wojewodę

Mazowieckiego według zapotrzebowania składanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku, które szacowane jest na podstawie złożonych wniosków od osób
niepełnosprawnych,
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- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa, plan przyznany przez Wojewodę Mazowieckiego nie będzie zrealizowany
z uwagi na brak potrzeb zlecenia prac finansowych z powyższej dotacji,
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
oraz rozdziału 71014 – Opracowania geodezyjno - kartograficzne, środki na powyższy cel
wpłyną w II półroczu, po wykonaniu prac geodezyjno– kartograficznych i klasyfikacyjnych,
2. Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 5.512.452,00 zł, tj. 46,81
% planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:
- nie otrzymaniem dotacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na
ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- otrzymaniem 56,38 % dotacji w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, z
przeznaczeniem na działalność bieżącą domów. Uzyskanie dochodów z powyższego tytułu
powyżej upływu czasu spowodowane było min. koniecznością wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego pracownikom domów,
3. Dotacje celowe na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego – 279.690,92 zł, tj. 24,78
% planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:
- nie otrzymaniem pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu płockiego w ramach
rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki na ten cel zostaną przekazane w II
półroczu. Czas ich przekazania jest ściśle związany z terminem realizacji zadań
inwestycyjnych. W I półroczu roku budżetowego przeprowadzane były przetargi w celu
dokonania wyboru wykonawców poszczególnych zadań, które będą realizowane w drugim
półroczu,
- nie otrzymaniem dotacji od siedmiu gmin powiatu płockiego biorących udział w
realizowanym zadaniu pn. pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego
w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające
przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacja ekologiczną” w ramach partnerskiej
współpracy. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą
zadania,
- otrzymaniem 71,93 % dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85204 –
Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w
związku z wyższą niż zakładana liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto
występujący ruch dzieci w szczególności z rodzin biologicznych do pieczy zastępczej jest
różnorodny i nie podlega żadnym możliwym do określenia regułom,
- nie otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
„Centrum Usług Środowiskowych”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 14 –
Poz. 11379
_______________________________________________________________________________________________________________

4. Na zadania własne – 360.000,00 zł, tj. 39,23 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie
spowodowane było m.in.:
- nie otrzymaniem środków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe od podmiotów
prywatnych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości
5,666 km”, środki na ten cel zostaną przekazane w II półroczu po zakończeniu prac
inwestycyjnych,
- nie otrzymaniem środków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała
działalność

z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na

realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w
laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające
przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacja ekologiczną”, środki zostaną przekazane w
II półroczu,
- nie otrzymaniem środków w dziel 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy
społecznej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności
bezpośrednich przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, gdyż ich wpływ
planowany jest dopiero na koniec II półrocza.
5. Dotacje celowe na zadania własne z funduszy strukturalnych – 1.714.302,63 zł, tj. 85,43 % planu,
zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było m.in.:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów w latach poprzednich w kwocie 29.021,48 zł
na realizację zadania pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i
przyszłości”. Plan został utworzony na sesji Rady powiatu w Płocku w dniu 1 lipca br.,
- nie otrzymaniem dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała
działalność na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie, „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im.
Stanisława Staszica w Gąbinie oraz „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego
przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w łącznej kwocie 280.500,00 zł.
Dotacja miała być przeznaczona na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym
pracownie żywienia i usług gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji
rolniczej, obsługi konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa. Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Projektów Unijnych nie podjęła dalszych działań w przedmiotowej sprawie, w
związku z powyższym nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie co za tym
idzie dotacja nie wpłynęła na dochody. Plan zostanie zweryfikowany na początku II półrocza,
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- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szansa dla –
lepsza perspektywa dla innych 2014-2015” w kwocie 245.707,22 zł co stanowi 89,25 %.
Projekt był realizowany do 30.06.2015 roku, plan zostanie zweryfikowany na najbliżej sesji,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu
pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w kwocie 2.174,02
zł co stanowi 99,96 % planu. Projekt był realizowany do 31.01.2015 roku,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskie i budżetu krajowego na realizację projektu
pn. „Niepełnosprawni w pracy” w kwocie 144.314,76 zł co stanowi 77,94 % tj. planu. Wpływ
środków jest zgodny z harmonogramem,
- otrzymaniem refundacji poniesionych środków w ramach projektu INARMA w kwocie
67.441,64 zł co stanowi 99,99 % planu. Projekt zakończył się 30 kwietnia 2013 roku.

Wykonanie planu dochodów Budżetu powiatu w okresie I półrocza 2015 roku oraz wykonanie planu
dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i paragraf
obrazują następujące tablice:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 16 –
Poz. 11379
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

BUDŻETU

POWIATU w I półroczu 2015 ROKU
Plan

Dział Rozdz

§

TREŚĆ

Wykonanie
w tym:

w tym:

Ogółem

1.

2.

3.

010
01005
2110
01008
2360
01095
0770
600
60014
0580
0690
0920
0970
6290

6300

4.
Ogółem
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Melioracje wodne
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Ogółem
bieżące
majątkowe
bieżące
majątkowe
5.
6.
7.
8.
9.
10.
86.640.536,78 81.516.204,78 5.124.332,00 45.010.383,69 44.412.058,95 598.324,74
1.520.850,00
20.850,00 1.500.000,00
167,63
167,63
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00

%
8:5
11.
51,95
0,01
0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

850,00

0,00

167,63

167,63

0,00

19,72

850,00

850,00

0,00

167,63

167,63

0,00

19,72

1.500.000,00

0,00 1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00 1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.856.218,00
2.856.218,00

18.018,00 2.838.200,00
18.018,00 2.838.200,00

395.806,98
395.806,98

303.136,98
303.136,98

92.670,00
92.670,00

13,86
13,86

0,00

-

0,00

0,00

0,00

194.816,25

194.816,25

0,00
2.000,00
16.018,00

0,00
2.000,00
16.018,00

0,00
0,00
0,00

3.608,43
89.271,15
15.441,15

3.608,43
89.271,15
15.441,15

8.200,00

0,00

8.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.000,00

0,00

830.000,00

92.670,00

0,00

92.670,00

11,17

0,00
0,00 4463,56
0,00
96,40
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6430
700
70005
0470

0750

0920
2110

2360
710
71013
2110
71014
0830
0920
2110
71015

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Nadzór budowlany

2.000.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.350,00
1.053.350,00

1.053.350,00
1.053.350,00

0,00
0,00

619.761,41
619.761,41

619.761,41
619.761,41

0,00
0,00

58,84
58,84

150,00

150,00

0,00

154,53

154,53

0,00

103,02

307.700,00

307.700,00

0,00

130.500,40

130.500,40

0,00

42,41

0,00

0,00

0,00

80,41

80,41

0,00

-

108.000,00

108.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

83,33

637.500,00

637.500,00

0,00

399.026,07

399.026,07

0,00

62,59

1.628.250,00
48.000,00

1.628.250,00
48.000,00

0,00
0,00

928.715,47
0,00

928.715,47
0,00

0,00
0,00

57,04
0,00

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.105.600,00
1.050.000,00
600,00

1.105.600,00
1.050.000,00
600,00

0,00
0,00
0,00

673.363,92
673.194,19
169,73

673.363,92
673.194,19
169,73

0,00
0,00
0,00

60,91
64,11
28,29

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474.650,00

474.650,00

0,00

255.351,55

255.351,55

0,00

53,80
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750
75011

75019
75020

75045

75075

0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Rady powiatów
0970 Wpływy z różnych dochodów
Starostwa powiatowe
0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
2008
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

500,00

500,00

0,00

116,39

116,39

0,00

23,28

474.000,00

474.000,00

0,00

255.234,00

255.234,00

0,00

53,85

150,00

150,00

0,00

1,16

1,16

0,00

0,77

351.892,00
231.151,00

339.451,00
231.151,00

12.441,00
0,00

242.263,25
124.467,00

229.824,22
124.467,00

12.439,03
0,00

68,85
53,85

231.151,00

231.151,00

0,00

124.467,00

124.467,00

0,00

53,85

0,00
0,00
85.741,00
0,00
8.000,00
300,00
12.441,00
50.000,00
15.000,00

0,00
0,00
73.300,00
0,00
8.000,00
300,00
0,00
50.000,00
15.000,00

0,00
0,00
12.441,00
0,00
0,00
0,00
12.441,00
0,00
0,00

5,85
5,85
77.351,38
24,54
1.778,40
740,50
12.439,03
14.022,76
19.324,67

5,85
5,85
64.912,35
24,54
1.778,40
740,50
0,00
14.022,76
19.324,67

0,00
0,00
12.439,03
0,00
0,00
0,00
12.439,03
0,00
0,00

90,22
22,23
246,83
99,98
28,05
128,83

0,00

0,00

0,00

29.021,48

29.021,48

0,00

-

35.000,00

35.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

80,00

35.000,00

35.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

12.439,02

12.439,02

0,00

-

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 19 –
Poz. 11379
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

754
75414

756

75618

75622

758
75801
75802

0830 Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960
pieniężnej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0920 Pozostałe odsetki
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych
6180
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach

0,00

0,00

0,00

2.439,02

2.439,02

0,00

-

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

100,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

100,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

100,00

18.520.056,00 18.520.056,00

0,00

9.185.475,46

9.185.475,46

0,00

49,60

2.620.056,00

2.620.056,00

0,00

1.474.229,75

1.474.229,75

0,00

56,27

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

1.334.701,38

1.334.701,38

0,00

53,39

105.000,00

105.000,00

0,00

126.654,11

126.654,11

0,00

120,62

15.000,00
56,00

15.000,00
56,00

0,00
0,00

12.700,00
174,26

12.700,00
174,26

0,00
0,00

84,67
311,18

15.900.000,00 15.900.000,00

0,00

7.711.245,71

7.711.245,71

0,00

48,50

0,00 7.509.759,00 7.509.759,00
0,00
0,00
201.486,71
0,00
201.486,71
484.142,00 15.869.448,00 15.385.306,00 484.142,00

48,29
57,57
56,86

15.550.000,00 15.550.000,00
350.000,00
350.000,00
27.910.801,00 27.426.659,00
14.490.519,00 14.490.519,00

0,00

8.917.240,00

8.917.240,00

0,00

61,54

14.490.519,00 14.490.519,00

0,00

8.917.240,00

2.917.240,00

0,00

61,54

484.142,00

0,00

484.142,00

484.142,00

0,00 484.142,00

100,00

484.142,00

0,00

484.142,00

484.142,00

0,00 484.142,00

100,00
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75803
2920
75832
2920
801
80102
0920
2400
80114
0920
80120
0920
80130

0750

0920
0970
2400
80146
0970
80195
0920

2001

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach
miast na prawach powiatu
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Subwencje ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
Pozostałe odsetki
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub
środków obrotowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Pozostałe odsetki
Licea ogólnokształcące
Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub
środków obrotowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

9.338.081,00
9.338.081,00
3.598.059,00
3.598.059,00
1.728.778,29
691,00
690,00

9.338.081,00
9.338.081,00
3.598.059,00
3.598.059,00
1.439.229,29
691,00
690,00

0,00
0,00
0,00
0,00
289.549,00
0,00
0,00

4.669.038,00
4.669.038,00
1.799.028,00
1.799.028,00
1.235.168,50
82,76
82,33

4.669.038,00
4.669.038,00
1.799.028,00
1.799.028,00
1.226.094,79
82,76
82,33

0,00
0,00
0,00
0,00
9.073,71
0,00
0,00

50,00
50,00
50,00
50,00
71,45
11,98
11,93

1,00

1,00

0,00

0,43

0,43

0,00

43,00

310,00
310,00
1.250,00
1.250,00
39.014,00

310,00
310,00
1.250,00
1.250,00
39.014,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

109,89
109,89
221,85
221,85
21.874,60

109,89
109,89
221,85
221,85
21.874,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35,45
35,45
17,75
17,75
56,07

28.393,00

28.393,00

0,00

12.791,25

12.791,25

0,00

45,05

2.500,00
8.034,00

2.500,00
8.034,00

0,00
0,00

510,75
8.486,65

510,75
8.486,55

0,00
0,00

20,43
105,63

87,00

87,00

0,00

86,05

86,05

0,00

98,91

15.500,00
15.500,00
1.672.013,29
1.500,00

15.500,00
15.500,00
1.382.464,29
1.500,00

0,00
0,00
289.549,00
0,00

15.515,01
15.515,01
1.197.364,39
1.326,39

15.515,01
15.515,01
1.188.290,68
1.326,39

0,00
0,00
9.073,71
0,00

100,10
100,10
71,61
88,43

36.554,78

36.554,78

0,00

36.554,78

36.554,78

0,00

100,00
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2007

2460

2710

6207

851
85156
0920
2110
852
85201
0920
2900

205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
1.150.409,51 1.150.409,51
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
180.000,00
180.000,00
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
14.000,00
14.000,00
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
0,00
289.549,00
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
OCHRONA ZDROWIA
4.894.700,00 4.894.700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
4.894.700,00 4.894.700,00
zdrowotnego
Pozostałe odsetki
700,00
700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
4.894.000,00 4.894.000,00
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
POMOC SPOŁECZNA
24.495.706,00 24.495.706,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
100.160,00
100.160,00
Pozostałe odsetki
160,00
160,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
100.000,00
100.000,00

0,00

1.150.409,51

1.150.409,51

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289.549,00

9.073,71

0,00

9.073,71

3,13

0,00

2.207.502,54

2.207.502,54

0,00

45,10

0,00

2.207.502,54

2.207.502,54

0,00

45,10

0,00

128,54

128,54

0,00

18,36

0,00

2.207.374,00

2.207.374,00

0,00

45,10

0,00 13.061.610,38 13.061.610,38
0,00
86.246,51
86.246,51
0,00
52,35
52,35
0,00
86.194,16
86.194,16

0,00
0,00
0,00
0,00

53,32
86,11
32,72
86,19
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85202
0580

0750

0830
0920
0960
0970
2130

2460
85203
0920
2110

2360
85204
0920
0970
2320

jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
Domy pomocy społecznej
23.608.842,00 23.608.842,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
0,00
0,00
innych jednostek organizacyjnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
63.013,00
63.013,00
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
13.730.432,00 13.730.432,00
Pozostałe odsetki
18.100,00
18.100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
1.000,00
1.000,00
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
13.697,00
13.697,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
9.777.600,00 9.777.600,00
realizację bieżących zadań własnych powiatu
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
5.000,00
5.000,00
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Ośrodki wsparcia
390.670,00
390.670,00
Pozostałe odsetki
0,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
390.375,00
390.375,00
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
295,00
295,00
innych zadań zleconych ustawami
Rodziny zastępcze
386.124,00
386.124,00
Pozostałe odsetki
500,00
500,00
Wpływy z różnych dochodów
624,00
624,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
260.000,00
260.000,00

0,00 12.495.490,29 12.495.490,29

0,00

52,93

0,00

839,40

839,40

0,00

-

0,00

42.111,68

42.111,68

0,00

66,83

0,00
0,00

6.919.786,64
4.279,45

6.919.786,64
4.279,45

0,00
0,00

50,40
23,64

0,00

4.026,50

4.026,50

0,00

402,65

0,00

11.994,62

11.994,62

0,00

87,57

0,00

5.512.452,00

5.512.452,00

0,00

56,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

182.105,70
69,19

182.105,70
69,19

0,00
0,00

46,61
-

0,00

181.905,00

181.905,00

0,00

46,60

0,00

131,51

131,51

0,00

44,58

0,00
0,00
0,00
0,00

289.308,01
54,97
1.474,10
187.020,92

289,308,01
54,97
1.474,10
187.020,92

0,00
0,00
0,00
0,00

74,93
10,99
236,23
71,93
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realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego i oraz związków
2900
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
85205
rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
0920 Pozostałe odsetki

853

0970 Wpływy z różnych dochodów
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
85311
niepełnosprawnych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
2710
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
2110
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
85324
Niepełnosprawnych

125.000,00

125.000,00

0,00

100.758,02

100.758,02

0,00

80,61

7.614,00

7.614,00

0,00

7.614,00

7.614,00

0,00

100,00

7.614,00

7.614,00

0,00

7.614,00

7.614,00

0,00

100,00

2.296,00

2.296,00

0,00

845,87

845,87

0,00

36,84

1.800,00

1.800,00

0,00

336,79

336,79

0,00

18,71

496,00

496,00

0,00

509,08

509,08

0,00

102,64

1.421.700,49

1.421.700,49

0,00

940.622,50

940.622,50

0,00

66,16

24.860,00

24.860,00

0,00

86,93

86,93

0,00

0,35

200,00

200,00

0,00

57,65

57,65

0,00

28,83

0,00

0,00

0,00

29,28

29,28

0,00

-

24.660,00

24.660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.000,00

153.000,00

0,00

122.700,00

122.700,00

0,00

80,20

153.000,00

153.000,00

0,00

122.700,00

122.700,00

0,00

80,20

50.000,00

50.000,00

0,00

34.725,40

34.725,40

0,00

69,45
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0970 Wpływy z różnych dochodów
Powiatowe urzędy pracy
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
2007
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów
2690
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
85395
Pozostała działalność
0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
2007
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
2009
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
85406
poradnie specjalistyczne
0920 Pozostałe odsetki
85410
Internaty i bursy szkolne
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub
2400
środków obrotowych
85333

854

50.000,00
1.006.512,73
6.000,00
700,00

50.000,00
1.006.512,73
6.000,00
700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

34.725,40
636.612,32
855,59
444,00

34.725,40
636.612,32
855,59
444,00

0,00
0,00
0,00
0,00

69,45
63,25
14,26
63,43

275.312,73

275.312,73

0,00

275.312,73

275.312,73

0,00

100,00

724.500,00

724.500,00

0,00

360.000,00

360.000,00

0,00

49,69

187.327,76
0,00

187.327,76
0,00

0,00
0,00

146.497,85
9,07

146.497,85
9,07

0,00
0,00

78,20
-

159.228,61

159.228,61

0,00

124.515,48

124.515,48

0,00

78,20

28.099,15

28.099,15

0,00

21.973,30

21.973,30

0,00

78,20

293,00

293,00

0,00

85,78

85,78

0,00

29,28

250,00

250,00

0,00

42,94

42,94

0,00

17,18

250,00
43,00

250,00
43,00

0,00
0,00

42,94
42,84

42,94
42,84

0,00
0,00

17,18
99,63

43,00

43,00

0,00

42,84

42,84

0,00

99,63
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900
90019
0690
90095
0690
0920
0970

2007

921
92105
0960

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

253.442,00

253.442,00

0,00

316.355,79

316.355,79

0,00

124,82

145.000,00

145.000,00

0,00

215.391,64

215.391,64

0,00

148,55

145.000,00
108.442,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00

145.000,00
108.442,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

215.391,64
100.964,15
16.184,00
2.161,87
15.176,64

215.391,64
100.964,15
16.184,00
2.161,87
15.176,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

148,55
93,10
80,92
216,19
75,88

67.442,00

67.442,00

0,00

67.441,64

67.441,64

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

-
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WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2015 roku
Plan
Dział
1.

Rozdz
2.

010
01005

700
70005

710
71013

71014

Wykonanie

TRE ŚĆ
3.
Razem
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Ogółem

Bieżące

4.
6.420.640,00
20.000,00
20.000,00

5.
6.420.640,00
20.000,00
20.000,00

Majątkowe
6.

Ogółem

Bieżące

0,00
0,00
0,00

7.
3.021.794,00
0,00
0,00

8.
3.021.794,00
0,00
0,00

Majątkowe
9

% 4:7

0,00
0,00
0,00

10.
47,06
0,00
0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00
108.000,00
108.000,0

108.000,00
108.000,00
108.000,00

0,00
0,00
0,00

90.000,00
90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00
90.000,00

0,00
0,00
0,00

83,33
83,33
83,33

577.000,00
48.000,00
48.000,00

577.000,00
48.000,00
48.000,00

0,00
0,00
0,00

255.234,00
0,00
0,00

255.234,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44,24
0,00
0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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71015

750
75011

75045

754
75414

851
85156

852

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Nadzór budowlany
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
POMOC SPOŁECZNA

55.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474.000,00
474.000,00

474.000,00
474.000,00

0,00
0,00

255.234,00
255.234,00

255.234,00
255.234,00

0,00
0,00

53,85
53,85

266.151,00
231.151,00
231.151,00

266.151,00
231.151,00
231.151,00

0,00
0,00
0,00

152.467,00
124.467,00
124.467,00

152.467,00
124.467,00
124.467,00

0,00
0,00
0,00

57,29
53,85
53,85

35.000,00
35.000,00

35.000,00
35.000,00

0,00
0,00

28.000,00
28.000,00

28.000,00
28.000,00

0,00
0,00

80,00
80,00

4.500,00
4.500,00
4.500,00

4.500,00
4.500,00
4.500,00

0,00
0,00
0,00

4.500,00
4.500,00
4.500,00

4.500,00
4.500,00
4.500,00

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

4.894.000,00
4.894.000,00

4.894.000,00
4.894.000,00

0,00
0,00

2.207.374,00
2.207.374,00

2.207.374,00
2.207.374,00

0,00
0,00

45,10
45,10

4.894.000,00

4.894.000,00

0,00

2.207.374,00

2.207.374,00

0,00

45,10

397.989,00

397.989,00

0,00

189.519,00

189.519,00

0,00

47,62
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85203

85205

853
85321

Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

390.375,00
390.375,00

390.375,00
390.375,00

0,00
0,00

181.905,00
181.905,00

181.905,00
181.905,00

0,00
0,00

46,60
46,60

7.614,00

7.614,00

0,00

7.614,00

7.614,00

0,00

100,00

7.614,00

7.614,00

0,00

7.614,00

7.614,00

0,00

100,00

153.000,00

153.000,00

0,00

122.700,00

122.700,00

0,00

80,20

153.000,00
153.000,00

153.000,00
153.000,00

0,00
0,00

122.700,00
122.700,00

122.700,00
122.700,00

0,00
0,00

80,20
80,20
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CZĘŚĆ III

Wydatki Budżetu Powiatu zrealizowane w I półroczu 2015 roku – charakterystyka szczegółowa.
Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2015 rok opiewał na kwotę
83.329.080,58 zł. Z kwoty tej przypadało na: wydatki majątkowe 5.892.770,76 zł oraz wydatki
bieżące 77.436.309,82 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 86.061.868,84 zł. Był więc
większy od uchwalonego o 2.732.788,26 zł tj. o 3,28 % /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę
1.030.207,46 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.702.580,80 zł/.
Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec I półrocza kształtowała się następująco:
- wydatki majątkowe 6.922.978,22 zł
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 339.049,00 zł
- dotacje 247.787,22 zł
- wydatki bieżące 79.138.890,62 zł
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 47.977.633,58 zł
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.019.958,04 zł
- dotacje 2.045.259,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie I półrocza br. zrealizowano w 46,39 %, tj. w kwocie
39.925.009,31 zł , w tym:
- wydatki majątkowe 436.866,28 zł tj. 6,31 % planu,
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.182,00 zł tj. 1,24 % planu,
- dotacje 159.287,22 zł tj. 64,28 % planu,
- wydatki bieżąc 39.488.143,03 zł tj. 49,90 % planu,
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 25.598.850,97 zł, tj. 53,36 % planu,
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.004.822,98 zł, tj. 49,75 % planu,
- dotacje 1.020.755,90 zł, tj. 49,91 % planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przebiegała następująco:
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Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 27.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu
Wojewody Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 7.000,00 zł.
Środki budżetowe pochodzące z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczone miały być
na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków
gruntów zmeliorowanych (tereny wiejskie). Zakres prac obejmować będzie grunty na podstawie
stwierdzonych potrzeb w wyniku bieżących spraw i analiz. Ze względu na brak potrzeb zlecenia prac
finansowych z w/w dotacji środki te nie będą wykorzystane. Plan zostanie zweryfikowany po
otrzymaniu decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
Natomiast środki budżetowe pochodzące z dochodów własnych powiatu, w ramach których
zostanie wykonana ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów – zmienionych w wyniku zalesienia
w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną wykorzystane w II półroczu. W pierwszym półroczu
zawarto jedynie umowy na realizację prac klasyfikacyjnych gruntów.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 73.546,72 zł stanowią dotację jaką nasz
powiat ma przekazać dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
W I półroczu przekazano 100,00 % dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na wydatki drogownictwa w 2015 roku Rada Powiatu zaplanowała kwotę 8.228.200,00 zł, w
tym na wydatki majątkowe 5.170.000,00 zł oraz wydatki bieżące 3.058.200,00 zł.
W toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty
9.639.360,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty 5.714.142,00 zł natomiast
wydatki bieżące zwiększono do kwoty 3.925.218,00 zł.
Na drogownictwo w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.950.292,76 zł,
z tego na:
- wydatki bieżące

-

1.880.302,76 zł

- wydatki majątkowe

-

69.990,00 zł.
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Wydatki bieżące w kwocie 1.950.292,76 zł zostały przeznaczone na:
- Bieżące utrzymanie ZDP i jego zaplecza 1.157.833,99 zł
- Zimowe utrzymanie dróg 210.810,24 zł
- Bieżące utrzymanie dróg 581.648,53 zł.

W ramach zimowego utrzymania dróg wykonano:
− odśnieżanie dróg powiatowych o łącznej długości 722,7 km,
− uszorstnianie nawierzchni na wyznaczonych odcinkach dróg o długości 127 km
Do uszorstniania nawierzchni zużyto;
a) soli

215 Mg

b) piasku

2.168,00 Mg

Koszty związane z pracami przy zimowym utrzymaniu dróg w roku 2015 ukształtowały się na
poziomie 210.810,24 zł. Jest to kwota wydatkowana na pracę sprzętu gdyż materiał został zakupiony
jeszcze w roku 2014.

Bieżące utrzymanie dróg
Bieżącym utrzymaniem objęte były drogi o łącznej długości 722,7 km w tym:
- o nawierzchni twardej ulepszonej

619,2 km

- o nawierzchni gruntowej

103,5 km

na terenie 15 gmin Powiatu Płockiego.
W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów jak co roku są prowadzone wszelkie prace
związane z bieżącymi naprawami i konserwacją korpusu drogowego. Zabezpieczone środki finansowe
nie wyczerpują w pełni potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w
szczególności w zakresie: remontów, utrzymania i ochrony pasa drogowego, utrzymywania zieleni
przydrożnej, inżynierii ruchu.

W I półroczu roku 2015 podpisano umowy z przeznaczeniem środków finansowych na
realizację między innymi niżej wymienionych zadań. Należy podkreślić, iż część zadań jest w trakcie
realizacji a zapłata za ich zrealizowanie nastąpi w II połowie 2015 roku:
1. Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno

–

asfaltową na gorąco,
2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki na terenie działania
poszczególnych baz,
3. Naprawę poboczy drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy,
4. Remont dróg gruntowych mieszanką żwirową na terenie działania poszczególnych baz,
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5. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu koparko-ładowarek na terenie działania
poszczególnych baz,
6. Wznowienie i stabilizacja punków granicznych drogi nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko, budowa chodnika w
miejscowości Stróżewko,
8. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu samochodów ciężarowych na terenie
działania poszczególnych baz,
9. Budowa rowów przydrożnych wraz ze zjazdami i przepustami oraz remont istniejących
rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2903W,
10. Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5 mm do poszczególnych baz,
11. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do poszczególnych baz.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 1,23 % tj. w kwocie 69.990,00 zł w ramach,
których dokonano zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.
Większość pozostałych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji jednakże termin ich
zrealizowania przypada na II połowę 2015 roku dlatego też tak niskie wykonanie wydatków
majątkowych. Szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w załączniku pn. Wydatki na zadania
inwestycyjne na 2015 rok.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 50.000,00 zł stanowią pomoc finansową jaką
ma przekazać nasz powiat dla:
- Gmin: Łąck, Stara Biała, Słupno, Drobin oraz Bulkowo w ramach umów partnerskich z
przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 108.000,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości
185.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 61.881,60 zł tj. 21,12 % planu.
W ramach przyznanej dotacji w kwocie 108.000,00 zł w związku z ustawowo przypisanymi
zadaniami z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa położonymi na terenie powiatu płockiego kwotę w wysokości łącznej 9.519,61 zł
wydatkowano na:
- sporządzanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości,
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- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.
- koszty dokumentacji geodezyjnej,
- opłaty sądowe i komornicze,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- inne koszty (ogłoszenia prasowe, wypisy itp.) związane z regulacją prawną nieruchomości Skarbu
Państwa.
Natomiast ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 185.000,00 zł na
gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego wydatkowano łączną
kwotę w wysokości 52.361,99 zł, na:
- sporządzanie operatów szacunkowych,
- podatek od nieruchomości powiatowych,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości,
- opłaty sądowe,
- opłatę melioracyjną,
- dokumentację techniczno – geodezyjną,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego.
Zrealizowanie planu wydatków zarówno ze środków własnych budżetu powiatu jak i z
zakresu administracji rządowej zaledwie w 21,12 % spowodowane było koniecznością
zarezerwowania pokrycia finansowego na ewentualną wypłatę odszkodowań za nieruchomość przejęte
do zasobu powiatowego oraz na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto w I półroczu zlecane były prace
geodezyjne za które płatności nastąpią w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 48.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na
wykonanie mapy zasadniczej – aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej. W okresie I półrocza w
ramach powyższych środków nic nie wydatkowano, zaplanowane wydatki w tym zakresie obejmujące
prace geodezyjno–kartograficzne i klasyfikacyjne zakończą się w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 55.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane
wykonanie mapy zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej.

na
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W okresie I półrocza w ramach powyższych środków nic nie wydatkowano, zaplanowane
wydatki w tym zakresie obejmujące prace geodezyjno–kartograficzne i klasyfikacyjne zakończą się w
II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
W ramach powyższego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej
przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 474.000,00 zł.
W okresie I półrocza w ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 241.361,57 zł tj.
50,92 % planu, z kwoty tej 213.613,73 zł przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki pochodne od
wynagrodzeń. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Płocku.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa przekazywana przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 231.151,00 zł. Środki te przeznaczone na
wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej.
W okresie I półrocza 2015 wydatkowano 124.467,00 zł tj. 53,85 % planu rocznego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów
Ze środków tego rozdziału, którego plan wynosi 632.000,00 zł, w okresie I półrocza
wydatkowano kwotę 277.734,43 zł tj. 43,95 %.
W ramach tych środków finansowano wypłaty diet Radnym Powiatu, zwrot kosztów
delegacji Radnych Powiatu, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady, obsługą
posiedzeń Komisji i Sesji Rady w tym: zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego,
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, obsługę prawną, wysyłanie korespondencji, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, ochronę fizyczną budynku Starostwa, opłaty za usługi internetowe oraz
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego opiewał na kwotę 13.618.849,00
zł w tym: wydatki majątkowe 200.000,00 zł oraz wydatki bieżące 13.418.849,00 zł . W toku
wykonywania budżetu w okresie I półrocza br. plan wydatków uległ zwiększeniu

do kwoty
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13.640.849,00 zł, w ramach tej kwoty zwiększono wydatki majątkowe o 22.000,00 zł natomiast
wydatki bieżące pozostały bez zmian. Plan został zrealizowany w 53,13 %, tj. w wysokości
7.247.931,88 zł.
W ramach powyższej kwoty sfinansowano bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatki z tego tytułu wynosiły 7.044.524,82 zł tj. 52,50 % planu rocznego. Środki te przeznaczono
na:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- zakup tablic i druków do rejestracji samochodów,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz wykonaniem niezbędnych napraw i
konserwacji w tym: dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku Starostwa oraz
platformy pionowej do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, czujek przeciwpożarowych,
centrali telefonicznej, kserokopiarek, drukarek komputerowych oraz samochodów służbowych.
Ponadto wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz przeprowadzono
kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Starostwa, przegląd gaśnic i
hydrantów, przeglądu systemu oddymiania, p.poż. wyłącznika prądu i przegląd instalacji oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.
W ramach wydatków majątkowych, plan w wysokości 222.000,00 zł wykonano w 91,63 % tj.
w kwocie 203.407,06 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:
- zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku”, plan na powyższą inwestycję wynosi 100.000,00 zł, w
okresie I półrocza z tej kwoty wydatkowano 81.407,06 zł co stanowi 81,41 % planu,
- zadanie pn. „Zakup dwóch nowych samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w
Płocku”, plan na powyższą inwestycję wynosi 122.000,00 zł i w okresie i półrocza został on w całości
wydatkowany.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku Wojewoda
Mazowiecki przydzielił dotację celową w kwocie 35.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I
półroczu 29.507,18 zł tj. 84,31 % planu rocznego.
Powyższe środki wydatkowano na wypłatę dla członków Komisji Lekarskich Nr 1, wypłatę
dla pisarzy i sprzątaczki, sprzęt medyczny, badania specjalistyczne poborowych, ZUS i Fundusz
Pracy, materiały biurowe, prasę, pieczątki i środki chemiczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 36 –
Poz. 11379
_______________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na promocję powiatu płockiego. Z planu rocznego w
wysokości w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 83.909,57 zł tj. 50,85 %.
Środki z tego rozdziału wydatkowano m.in. na:
- oprawę promocyjną cyklicznych imprez powiatowych w tym: Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach,
Dzień Samorządu Terytorialnego oraz wydarzenia patriotyczne,
- gadżety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpracę zagraniczną,
- publikacje w wydawnictwach obcych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 15.740,50 zł stanowią dotację jaką nasz
powiat przekazał dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój elektronicznej
administracji

w

samorządach

województwa

mazowieckiego

wspomagającej

niwelowanie

dwudzielności potencjału województwa. W okresie I półrocza plan ten zrealizowano w całości.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 38.500,00 zł stanowi dotacja, która przekazana
zostanie na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy
Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego. Środki przekazane będą w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł przekazane zostaną w II półroczu
na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z
przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki.
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatki tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł to pomoc finansowa jaką nasz powiat udziela
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu ochotniczych straży pożarnych. W
ramach tych środków w I półroczu przekazano dotacje celowe w kwocie 14.000,00 zł.
Wykaz gmin, które otrzymały dotację stanowi załącznik pn. Dotacje celowe dla podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.
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Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.500,00 zł pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z
zakresu administracji rządowej. Powyższe wydatki będą przeznaczone na sfinansowanie konserwacji
sprzętu obrony cywilnej i zrealizowane będą w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone będą na zakup plandek w celu
wyposażenia Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego.
Wydatki w tym dziale w kwocie 1.350.000,00 zł przeznaczone są na zapłatę naliczonych
odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Na koniec czerwca br. z powyższych tytułów
poniesiono wydatki na kwotę 321.420,00 zł tj. 23,81 % planu.
Odsetki płacone są zgodnie z harmonogramem. Emisja obligacji następowała w II połowie
roku stąd też większa kwota zapłaty odsetek przypada w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W planie tego rozdziału w kwocie 410.000,00 zł znajdują się dwie rezerwy w tym:
- rezerwa ogólna w wysokości 104.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 160.000,00 zł, która przeznaczona jest na wydatki bieżące domów
pomocy społecznej,
- rezerwa celowa w wysokości 146.000,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków Szkoły Podstawowej Specjalnej wynosi 1.427.498,00 zł, z czego w I półroczu
2015 roku wydatkowano kwotę 820.959,47 zł, tj. 57,51 % planu, w tym na wynagrodzenia i wydatki
pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 712.978,59 zł, co stanowi 63,02 % planu.
W ramach środków budżetowych zakupiono m. in. odkurzacz piorący za kwotę 2.829,00 zł
oraz artykuły papierniczo-biurowe za kwotę 6.652,67 zł. Dokonano naprawy samochodu na łączną
kwotę 4.257,40 zł.
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Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Gimnazjum Specjalne w Goślicach na 2015 rok otrzymało plan wydatków w kwocie
205.579,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107.982,08 zł, tj. 52,53 % planu, w
tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 179.987,00 zł, a
wykonano 97.201,62 zł, co stanowi 54,01 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku otrzymał plan wydatków na 2015 rok w
kwocie 668.517,00 zł, z czego wydatkowano 339.609,12 zł, tj. 50,80 %, w tym na wynagrodzenia i
wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 297.557,41 zł, co stanowi 51,19 % planu.
Dodatkowo przekazano dotację na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej
członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.470,00 zł co stanowi 100,00
% planu.
Pozostałe środki przeznaczono na bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, papieru
kserograficznego, tonerów do drukarek i kserokopiarki na co wydatkowano 4.623,20 zł, zakup usługi
prawnej dla Zespołu i obsługiwanych jednostek oświatowych w kwocie 10.750,00,00 zł. Na szkolenia
pracowników wydatkowano kwotę 1.959,00 zł. Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych oraz
ubezpieczenia mienia za I półrocze 2015 roku wyniosły 6.703,93 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Na cztery publiczne licea ogólnokształcące w: Gąbinie, Płocku, Wyszogrodzie, Staroźrebach
oraz cztery niepubliczne w: Małej Wsi oraz w Drobinie przeznaczono plan wydatków w wysokości
2.388.561,00 zł w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 191.830,00 zł.
W I półroczu 2015 roku z powyższego planu wydatkowano kwotę 1.329.380,54 zł, tj. 55,66 % planu,
w tym na:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.019.522,27 zł, tj. 67,35 % planu,
- dotacje – 48.070,88 zł, tj. 25,06 % planu dotacji.
Na funkcjonowanie szkół publicznych zaplanowano 2015 roku 2.196.731,00 zł, wydatkowano
kwotę 1.281.309,66 zł, co stanowiło 58,33 % planu rocznego.
Na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących

planowano 191.830,00 zł, z

czego wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 48.070,88 zł, co stanowi 25,06 % planu rocznego.
Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu br. po przeprowadzeniu nowego naboru do szkół.
Wysokość wypłaconych dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji określonej
Uchwałą Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji przyznawanej przez
Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
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Na funkcjonowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi w 2015 roku
została przekazana dotacja w wysokości 36.984,48 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie
wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Drobinie przekazano dotację w wysokości
11.086,40 zł, z której wydatkowano kwotę 11.065,31 zł. W ramach tych środków sfinansowano:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu oraz opłaty i prowizje bankowe.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach zakupiono program Optivum - świadectwa
oraz program antywirusowy na łączna kwotę 701,84 zł.
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie przeprowadzono konserwację
kserokopiarek na kwotę 1.059,50 zł oraz zakupiono książki na kwotę 277,90 zł.
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wykonano pomiary instalacji elektrycznej
w budynku na kwotę 4.220,00 zł.
W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku dokonano naprawy kserokopiarki na
kwotę 1.252,14 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność publicznych szkół
zawodowych funkcjonujących w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespole Szkół im. St.
Staszica w Gąbinie oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Plan wydatków w szkolnictwie zawodowym na 2015 rok wyniósł 7.793.688,58 zł z kwoty tej
wydatkowano 4.741.678,47 zł, tj. 60,84 % planu. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od
wynagrodzeń przeznaczono 6.156.322,58 zł z kwoty tej zrealizowano 3.989.226,56 zł to jest 64,80 %
planu.
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono trzy gabloty na sztandary na
kwotę 4.675,23 zł, dokonano naprawy nawierzchni na boisku sportowym na kwotę 5.728,85 zł,
sporządzono mapy do celów projektowych na kwotę 1.200,00 zł oraz wykonano naprawy samochodu
– 1.607,61 zł.
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono pomoce dydaktyczne na
łączna kwotę 1752,90 zł, przeprowadzono remont instalacji c.o. na kwotę 42.717,65 zł, zakupiono
stoły cateringowe do pracowni żywienia na kwotę 2.392,00 zł oraz komputery do monitoringu w
kwocie 1.783,50 zł.
W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku przeprowadzono naprawę samochodów,
kserokopiarki, instalacji elektrycznej, maszyny myjącej i obieraczki do warzyw za łączną kwotę
6.551,55 zł ponadto zakupiono program Optivum - świadectwa za kwotę 1.912,50 zł.
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Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Goślicach na 2015 rok wynosi 185.374,00 zł, z
czego wydatkowano 118.478,56 zł, tj. 63,91 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi
przeznaczono kwotę 93.302,06 zł, tj. 68,93 % planu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 61.034,00 zł, z których wydatkowano
23.462,40 zł, tj. 38,44 %. Środki tego rozdziału wydatkowane zostały m.in. na realizację zadania
powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki, które
zostały powierzone Województwu Mazowieckiemu na podstawie porozumienia. Wyżej wymienione
obowiązki realizowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w
Płocku jako jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego.
Na ten cel powiat przekazał planowaną dotację celową w wysokości 20.175,00 zł, co stanowi
100,0 % planu.
Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze
szkół naszego powiatu łącznie na kwotę 3.287,40 zł. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W dziale tym zaplanowano środki 1.316.007,00 zł, których wydatkowano 353.626,03 zł, co
stanowi 26,87 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 214.699,61 zł, co stanowi 60,71%
wydatków bieżących.
W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie zakupiono wyposażenie stanowisk
egzaminacyjnych za łączną kwotę 11.841,85 zł.
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakupiono rolety wewnętrzne za kwotę
489,96 zł.
Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu br. po przeprowadzeniu nowego naboru do szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 2.204.985,16 zł wydatkowano w wysokości
681.059,85 zł, tj. 30,89 % na:
1/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół oraz
obsługi finansowej szkół w kwocie 106.611,75 zł tj. 75,00 % planu,
2/ pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł co stanowi 6,64 % planu,
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3/ realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 573.448,10 zł co
stanowi 31,04 % planu, w tym:
- projekt „Mam zawód, mam pracę” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie. Plan na 2015 rok wyniósł 578.972,95 zł, w tym: wydatki bieżące 478.972,95 zł i
wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Plan powyższego projektu w okresie I półrocza zrealizowano w
kwocie 175.372,55 zł, tj. 30,29 % planu wydatków. W ramach wydatków majątkowych nie
dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych do pracowni praktycznej nauki zawodu. Projekt
realizowany będzie do 31 sierpnia br.
W ramach projektu przeprowadzono kursy i szkolenia na łączną kwotę 44.933,72 zł oraz
zakupiono drobny sprzęt do pracowni obsługi konsumenta kształcenia zawodowego za łączną
kwotę 35.797,38 zł,

- projekt „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława
Staszica w Gąbinie. Plan na 2015 rok wyniósł 570.307,07 zł, w tym: wydatki bieżące 490.307,07 zł
i wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00zł. Plan w okresie I półrocza został zrealizowany w
kwocie 181.285,76 zł, tj. 31,79 % wydatków. W ramach wydatków majątkowych nie dokonano
żadnych zakupów inwestycyjnych do pracowni praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany
będzie do 31 sierpnia br.
W ramach projektu przeprowadzono kursy i szkolenia na łączną kwotę 58.698,25 zł.

- projekt „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowany przez Zespół Szkół im. Leokadii
Bergerowej w Płocku. Plan na 2015 rok wyniósł 661.946,36 zł w tym: wydatki bieżące 502.897,36
zł i wydatki majątkowe 159.049,00 zł. Plan w okresie I półrocza został zrealizowany w kwocie
199.579,69 zł, tj. 30,15 % wydatków w tym: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 195.397,69
zł tj. 38.85 % natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.182,00 zł tj. 2,63 %. Projekt realizowany
będzie do 31 sierpnia br.
W ramach wydatków bieżących przeprowadzono kursy i szkolenia

na łączną kwotę

49.253,85 zł oraz zakupiono drobny sprzęt do pracowni obsługi konsumenta kształcenia
zawodowego oraz pracowni hotelarskiej za łączną kwotę 31.945,19 zł. Natomiast w ramach
wydatków majątkowych doposażono pracownię produkcji rolniczej.
Powstałe oszczędność w ramach wydatków bieżących we wszystkich trzech powyższych
projektach są wynikiem zakończonych już procedur przetargowych, które przewidywały realizację
zadań projektowych za kwoty mniejsze niż założone wcześniej we wniosku o dofinansowanie
projektów. Ponadto najważniejsze płatności nastąpią na przełomie lipca i sierpnia br.
Natomiast nie zrealizowanie wydatków majątkowych w ramach których miały być
doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w tym pracownie żywienia i usług
gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 42 –
Poz. 11379
_______________________________________________________________________________________________________________

techniki komputerowej hotelarstwa spowodowane jest nie podjęciem przez Mazowiecką Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych dalszych działań w przedmiotowej sprawie, co skutkowało nie
podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wszystkich trzech projektów w dodatkowe
środki na zakupy inwestycyjne. Plan zostanie zweryfikowany na początku II półrocza.

- projekt „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych”
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Plan projektu na 2015 rok wyniósł 36.554,78 zł
i został on zrealizowany w 47,08 % tj. w kwocie 17.210,10 zł.
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem w I półroczu odbył się wyjazd studyjny
do Szwajcarii, który obejmował cykl spotkań z instytucjami oraz gospodarstwami ekologicznymi,
mającymi na celu wymianę doświadczeń w ramach różnych aspektów szkolenia w gospodarstwie
ekologicznym.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowane jest zadanie pn. „Doposażenie baz edukacyjnych
placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych
zajęć

oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej

z edukacja

ekologiczną”

wspófinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz środków siedmiu gmin powiatu płockiego, w łącznej kwocie 200.000,00 zł.
W okresie I półrocza nie dokonano żadnych wydatków w ramach powyższego zadania. Jego
realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja w kwocie 70.000,00 zł która została w
całości przekazana I półroczu na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj.
zakup aparatu NerveMonitor C2 wraz z akcesoriami do chirurgii tarczycy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł przeznaczony jest na realizację
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W I półroczu wydatkowano 2.450,70 zł tj. 40,85 % z zaplanowanych środków. W ramach
powyższych środków dokonano zakupu kubeczków, filiżanek i breloków profilaktycznych.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
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Realizowane zadania z tego działu są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na opłatę
składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci przebywające w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych / DPS w Goślicach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu
Rodzinnego w Nowym Bronowie/ Wojewoda Mazowiecki przydzielił dotację celową, która po
zmianach na koniec czerwca wynosiła 4.894.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.200.233,28 zł tj.
44,96 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan wydatków budżetowych na rok bieżący wg stanu na dzień 30 czerwca wynosił
1.660.000,00 zł w tym: wydatki bieżące 1.260.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 400.000,00 zł. W I
półroczu wydatkowano jedynie wydatki bieżące w kwocie 538.924,04 zł, co stanowi 32,47 % planu
ogółem.
Z powyższych wydatków finansowano:
• pomoc pieniężną dla 12 dzieci kontynuujących naukę,
• jednorazową pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób,
• realizację porozumień zawartych z zarządami innych powiatów na terenie których
umieszczonych było 18 dzieci pochodzących z naszego powiatu w zakresie zwrotu kosztów ich
utrzymania. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 790.000,00 zł, którą
zrealizowano w 47,15 % tj. kwocie 372.464,46 zł.
Ponadto w ramach tych środków finansowane jest bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej typu Rodzinnego w Nowym Bronowie, w którym przebywa comiesięcznie 8 dzieci.
Na miesięczne utrzymanie i funkcjonowanie placówki przeznaczono 270.000,00 zł z czego w okresie I
półrocza wykorzystano 39,09 % planu tj. 105.542,22 zł.
Niższe w stosunku do upływu czadu wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, iż
mniejsze występuje zapotrzebowanie na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej,
większe natomiast w pieczy rodzinnej.
Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki
opiekuńczo – wychowawczej” w kwocie 400.000,00 zł. W okresie i półrocza plan ten nie został
zrealizowany. W dniu 8 lipca br. został powołany Zarządzeniem Starosty Płockiego zespół ds.
wsparcia działań związanych z utworzeniem placówki opiekuńczo – wychowawczej w Wyszogrodzie.
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
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Na funkcjonowanie sześciu stacjonarnych domów pomocy społecznej plan wydatków na
koniec I półrocza br. zamknął się kwotą 23.754.032,00 zł ze środków tych domy pomocy społecznej
wydatkowały 11.828.996,38 zł, co stanowi 49,80 % planu w tym: na wynagrodzenia i wydatki
pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 8.604.969,51 zł co stanowi 52,30 % planu.
W ramach przyznanego budżetu na wydatki bieżące domy pomocy społecznej w I półroczu
2015 roku zrealizowały zadania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia, polegające na:
- prowadzeniu przeglądów, bieżących remontów i naprawy sprzętu i urządzeń technicznych –
Brwilno, Goślice, Koszelew, Nowe Miszewo, Wyszogród, Zakrzewo,
- prowadzeniu bieżących remontów i malowaniu pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń
ogólnego użytku dla mieszkańców i pracowników – Brwilno, Goślice, Koszelew, Zakrzewo
oraz N. Miszewo,
- doposażeniu pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w różnego rodzaju meble
i sprzęty – Brwilno, Goślice, Koszelew, Nowe Miszewo oraz Zakrzewo,
- doposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz
pozostały sprzęt biurowy – Koszelew oraz N. Miszewo,
- doposażeniu zaplecza gospodarczego i terapeutycznego – Brwilno, Goślice, Koszelew oraz
Nowe Miszewo,
- poprawieniu estetyki otoczenia domu – wszystkie Domy.

W ramach dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych wykonano w Domu Pomocy
Społecznej w Brwilnie prace w zakresie uwarunkowań p.poż w budynku mieszkalnym zgodnie z
wytycznymi z protokołu kontroli KM PSP w Płocku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w roku
bieżącym dysponuje kwotą 390.375,00 zł z kwoty tej wydatkowano 171.910,21 zł, co stanowi 44,04
% planu. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 129.120,11 zł
tj. 44,58 % planu.
W ramach wydatków rzeczowych dokonano m.in. zakupu środków chemicznych i czystości,
materiałów biurowych, drobne usługi przy samochodach, zakup oleju napędowego i opałowego,
obsługę prawną, obsługę BHP i PPoż. odprowadzanie ścieków oraz odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
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Na organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych w 2015 r. Rada Powiatu
przydzieliła środki finansowe w kwocie 2.240.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
1.251.315,17 zł, co stanowi 55,86 % planu.
Pomocą na częściowe pokrycie kosztów utrzymania objęto 91 rodziny, w których przebywało
157 dzieci. Udzielana była pomoc dla 40 osób pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
kontynuujących naukę. Trzem osobom udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie się.
W omawianym okresie funkcjonowało siedem zawodowych rodzin i jeden rodzinny dom dziecka, w
których przebywało łącznie 40 dzieci.
W lipcu br. rodziny zawodowe otrzymały refundację poniesionych wydatków na utrzymanie
lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym w którym umieszczone są dzieci.
Zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zarządami innych powiatów, poniesiono wydatki
na utrzymanie 16 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości
160.000,00 zł, którą zrealizowano w 53,53 % tj. kwocie 85.647,86 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki tego rozdziału w kwocie 7.614,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu wojewody
mazowieckiego, która przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
określono plan wydatków w kwocie 1.581.647,00 zł Z kwoty tej wydatkowano 784.621,32 zł co
stanowi 49,61 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
zaplanowano kwotę 1.441.993,00 zł, z której wydatkowano 727.192,41 zł, co stanowi 50,43 % planu.
Pozostałe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpieczenie w niezbędne
materiały biurowe i sprzęt.
Ponadto do 19 maja br. w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w planie finansowym
wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się środki finansowe na utrzymanie i
funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 78.353,00 zł przeznaczone są na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz poradnictwa
specjalistycznego dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej zamieszkałych na terenie powiatu
płockiego o okresie od 1 stycznia do 18 maja br.
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W powyższym okresie ogółem odbyło się 226 spotkań ze specjalistami, podczas których udzielono
wsparcia mieszkańcom powiatu płockiego:
- w ramach interwencji kryzysowej – 79 porad,
- w ramach poradnictwa specjalistycznego ogółem 147 porad w tym:
- porady psychologiczne – 19
- porady prawne – 88
- porady rodzinne – 40
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego uczestniczyli:
- w zebraniach grupy roboczej powołanej przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Słupnie,
- w posiedzeniach Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Bulkowie, Radzanowie i Słupnie,
- w prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
- w szkoleniach dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Staroźrebach.

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej wykonali:
- zorganizowali i przeprowadzili spotkanie robocze dla członków Gminnych Zespołów
Interdyscyplinarnych z terenu powiatu płockiego,
- zorganizowali spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
- zorganizowali spotkanie w ramach projektu „Razem dla Mazowsza – edukacji w działaniu” będące
realizacją specjalistycznego wsparcia doradczego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
na Mazowszu. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w
Warszawie oraz Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Płocku.
Na zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej do dnia 19 maja
2015 roku wydatkowano 78.350,00 zł tj. 99,99 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W związku z obowiązkiem dofinansowania przez powiat kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 254.820,00 zł, z kwoty tej wydatkowano
126.177,00 zł tj. 49,52 % planu. Środki te przeznaczono na:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie w kwocie 36,990,00 zł, tj. 50,00 %
planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie w kwocie 41.100,00 ,00 zł, tj.
50,00 % planu,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Koszelewie prowadzone przez Fundację
Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) w kwocie 24.660,00 tj. 50,00 % planu,
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- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej
Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w kwocie 23.427,00 zł tj. 47,50 % planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych jest
ustawowym zadaniem powiatu wykonywanym jako zlecone zadanie rządowe. Dla mieszkańców
powiatu płockiego, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Płockiego i
Prezydentem Miasta

Płocka,

zadanie

to

realizuje

Powiatowy Zespół ds.

Orzekania

o

Niepełnosprawności w Płocku.
W roku 2015 dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego na powyższy cel wynosi
153.000,00 zł ponadto w roku bieżącym powiat dołożył 3.000,00 zł środków własnych z
przeznaczeniem na finansowanie legitymacji wydawanych osobom niepełnosprawnym. Łącznie plan
w powyższym rozdziale wydatkowano w kwocie 99.330,00 zł, co stanowi 63,67 % planu.

Wydano 690 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:
• znacznym stopniu niepełnosprawności - 184
• umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 359
• lekkim stopniu niepełnosprawności - 98
• nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności - 49
• wskazaniach do ulg i uprawnień - 104
Ponadto wydano 154 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16-tu – uprawnionych do:
• świadczenia pielęgnacyjnego - 69
• zasiłku pielęgnacyjnego - 72
• nie zaliczono do niepełnosprawności – 170
Wydano 170 kart parkingowych.
Wykonanie planu w powyżej upływu czasu spowodowane jest dużym zainteresowaniem osób
niepełnosprawnych orzecznictwem.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
zamknął się w kwocie 4.423.898,12 zł. Z kwoty tej na bieżące funkcjonowanie urzędu przypadała
kwota 4.100.000,00 zł natomiast kwota 323.898,12 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn.
„Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”. Ogółem wydatki wykonano w 51,60
% tj. w kwocie 2.282.784,04 zł.
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Na bieżące funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.993.715,94 zł, tj. 48,63 % planu rocznego.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 1.801.319,42 zł co
stanowiło 49,07 % planu. Wydatki rzeczowe wynosiły 189.396,52 zł w ramach tej kwoty
sfinansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
Natomiast reszta wydatkowanych środków w kwocie 289.068,10 zł co stanowi 89,25 % planu,
przeznaczona była na realizację projektu współfinansowanego ze środków PO KL 6.1.2. „Szansa dla
ciebie – lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”. Projekt realizowany był do 30 czerwca br. i nie
został w pełni zrealizowany w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu
m.in. brakiem możliwości przyznania i wypłaty planowanych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników, zwolnienia lekarskie, niższych cen szkoleń przedstawionych przez wykonawców w
drodze przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówień publicznych oraz braku możliwości
wprowadzenia dodatkowych działań celem wykorzystania pozostałej kwoty.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 187.327,76 zł. i przeznaczony jest na
realizację następujących projektów:
- projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zielony
potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Plan projektu wynosił 2.175,00
zł w okresie I półrocza został on zrealizowany w wysokości 2.174,02 zł tj. w 99,99 %. Projekt
został zakończony 31 stycznia br.
- projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”.
Plan projektu wynosi 185.152,76 zł. W okresie I półrocza został on zrealizowany w wysokości
144.314,76 zł tj. w 77,95 %. Niepełne zrealizowanie planu spowodowane było m.in.
zorganizowaniem stażu dla mniejszej ilości uczestników niż zakładano we wniosku
projektowym, mniejszej niż zakładana liczby uczestników projektu korzystających z
refundacji z kosztów przejazdu, niższych cen przedstawionych przez wykonawców w drodze
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz oszczędności na
wynagrodzeniach personelu projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na prowadzenie Powiatowej
Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Płocku. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie
1.037.723,00 zł z czego wydatkowano 529.826,58 zł, tj. 51,06 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi
przeznaczono kwotę 443.782,94 zł, tj. 51,51 % planu.
Środki finansowe wydatkowano również na pomoce dydaktyczne 2.390,62 zł, zakupiono
materiały biurowe: papier, tonery do drukarek i ksero za łączną kwotę 3.103,80 zł oraz zakupiono
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również urządzenie wielofunkcyjne i meble za kwotę 2.926,05 zł. Za wynajem pomieszczeń
zapłacono 37.863,54 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Na utrzymanie 2 internatów dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w
Płocku i Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz dotowanie niepublicznej Bursy
Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu powiat w 2015 roku zaplanował kwotę 995.819,00 zł, z której
wydatkowano 501.248,40 zł, tj. 50,34 % planu.
Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 332.763,74 zł tj. 52,80 %
planu.
Na funkcjonowanie niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. St. Kostki w Sikorzu zaplanowano
267.964,00 zł, przekazano kwotę 122.920,71 zł, co stanowi 45,87 % planu. W ramach tych środków
sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną,
ogrzewanie, gaz, wodę, zakup środków czystości, zakup artykułów technicznych i spożywczych.
Wysokość wypłaconej dotacji wyliczana była w oparciu o wysokość miesięcznej dotacji
określonej Uchwałą Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia zasad organizacji udzielania, rozliczania, kontroli oraz ustalenia wysokości dotacji
przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na terenie
powiatu.
W Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku zlecono sporządzenie ekspertyzy w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku internatu – koszt 2.460,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan na 2015 w tym rozdziale stanowi kwotę 132.015,00 zł, z czego wydatkowano 53.400,00
zł, tj. 40,45 %, są to środki własne powiatu na wypłatę stypendiów Starosty Płockiego „Stypendium –
Twoją Szansą” dla uczniów uzdolnionych. Stypendia za II półrocze roku szkolnego 2014/2015
zostaną wypłacone i rozliczone w lipcu 2015 roku.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe
Zadania powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej Modelowe
Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona
Szkoła w Sendeniu zostały na podstawie porozumienia powierzone Gminie Łąck.
W okresie sprawozdawczym przekazana dotacja w wysokości 37.000,00 zł została w 100,00
% wykorzystana.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
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W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.973,00 zł. W ramach powyższego rozdziału
dofinansowane będzie w II półroczu dokształcanie i doskonalenie pracowników pedagogicznych
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Wydatki będą wydatkowane i
rozliczone w II półroczu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W planie tego rozdziału w kwocie 11.381,00 zł ujęte były świadczenia z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pracowników administracji oraz
pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych. Z kwoty tej wydatkowano 7.583,75 zł, tj.
66,64% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 333.000,00 zł został zrealizowany w 22,60 % tj. w
kwocie 75.247,97 zł na co składają się:
1) Wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie
8.339,53 zł, co stanowi 5,76 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:
- zakup wydawnictwa „Komentarz – Prawo ochrony środowiska”,
- organizację Powiatowego Dnia Ziemi,
- wynajem autokaru na przewóz uczestników szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu
„Zielono mi” pt. „Świat w kolorze nadziei”,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych,
- szkolenia pracowników w zakresie edukacji ekologicznej z cyklu „Zielono mi” pt. „Świat w kolorze
nadziei”.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2) Wydatki przeznaczone na dokonywanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów
usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 66.908,44 zł co stanowi 35,59 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan wydatków tego rozdziału wynosi 125.000,00 zł z kwoty tej w okresie I półrocza
wydatkowano 88.640,25 zł tj. 70,91 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:
1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem
powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 5.000,00 zł, którą przekazano dla:
- Gminy Bodzanów na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” – dotacja w kwocie 5.000,00
zł.
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2. Dotację dla organizacji pozarządowych na organizację imprez o zasięgu powiatowym – 23.000,00
zł. Do konkursu przystąpiły:
1/ Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego –organizacja zadania pn.
10. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do
Oberka”- dotacja – 4.500,00 zł,
2/ Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
na organizację zadania pn. „Nadwiślańskie spotkania z mazowiecką piosenką i ukulele” –
dotacja 1.000,00 zł,
3/ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALMA” Mała Wieś na organizację zadania pn.
„XVIII Biesiada Pieśni Patriotycznej” – dotacja 1.500,00 zł,
4/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła” na organizację
zadania pn. „Piknik Rodzinny 2015 „Moja Mała Ojczyzna - dotacja 2.000,00 zł,
5/ Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie na organizację wystawy malarskiej oraz
koncert muzyczny w Parku Rekreacyjnym w Białobrzegach – dotacja 1.500,00 zł,
6/ Klub Sportowy „Stajnia Victoria” na organizację zadania pn. Piękno Mazowsza widziane z
siodła i bryczki 3-Hubertus” – dotacja 1.500,00 zł,
7/ Stowarzyszenie „Bezpieczna Przystań” na rzecz domu Pomocy społecznej w Koszelewie na
organizację zadania pn. „….By Pamięć została, gdy lata przeminą” – dotacja 3.000,00 zł,

8/ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka na
organizację zadania pn. „Polskie ścieżki do wolności”– dotacja 2.500,00 zł,
9/ Stowarzyszenie „Nasze lipianki” na organizację zadania pn.: „Jarmark Duninowskie dary
lasu” – dotacja 2.500,00 zł,
10/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zarząd Okręgowy z siedzibą w Płocku
na organizację zadania pn. „Aktywność nie odchodzi na emeryturę” –dotacja 3.000,00 zł.

3. Zakupiono puchary i nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów organizowanych przez
Powiat Płocki, drobnych upominków oraz książek dla laureatów, na co wydatkowano 44.279,17 zł.

4. Na umowy zlecenia osobami fizycznymi oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy przeznaczono łącznie kwotę 13.028,08 zł.
Zawarto umowy zlecenia z osobami fizycznymi na przeprowadzenie warsztatów twórczych
towarzyszących obchodom Powiatowych Dni Ziemi w Słubicach oraz na opracowanie dokumentacji
„Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Płockiego”

5. Nagrody o charakterze szczególnym na kwotę 3.333,00 zł.
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Środki przeznaczono na organizację posiedzenia Kapituły o Doroczną Nagrodę Starosty Płockiego
„Kwiat Powiatu” (zakup statuetek). Zwycięzcy otrzymali nagrody w różnych kategoriach m.in. jako
osobowość powiatu oraz animator kultury w powiecie płockim.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Zaplanowane wydatki tego rozdziału w kwocie 65.000,00 zł przeznaczone są na realizację
porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej
biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Wykonano
50,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie
130.000,00 zł z czego w okresie I półrocza wydatkowano 59.951,74 zł, tj. 46,12 % planu, w tym:
1. Dotacje dla jednostek samorządowych w ramach powierzenia zadań – 9.000,00 zł, takich jak:
- Urzędu Gminy Bodzanów na organizację zadania pn. „Mazowiecki turniej Miast i Gmin” –
dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Drobin na przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego –dotacja w kwocie 4.000,00 zł.
Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zostaną przekazane w II półroczu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym
– 22.999,99 zł. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie nakłada na organ administracji samorządowej obowiązek powierzenia zadań w sferze
publicznej określonych w „Programie współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” organizacjom
pozarządowym w otwartym konkursie ofert. Zarząd Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 38/2015 z dnia 6
lutego 2015 roku ogłosił przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
Powiatu Płockiego w roku 2015 z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i turystyki powołując
jednocześnie w dniu 24 lutego 2015 roku Uchwałą nr 52/2015 Komisję Konkursową do
przeprowadzenia konkursu i oceny ofert na realizację powyższych zadań. Oferty w ramach
ogłoszonego otwartego konkursu mogły wpływać do dnia 20 marca 2015 roku. Po tym terminie
członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się ze złożonymi ofertami i dokonali wyboru 8 ofert. Plan
na powyższy cel opiewał na kwotę 23.000,00 zł.
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3. Zakup nagród, pucharów dla zwycięzców różnego rodzajów turniejów, zawodów sportowych oraz
zakup upominków dla trenerów, którzy czynnie przygotowują młodzież do rozgrywek sportowych i
współzawodnictwa międzyszkolnego – na ten cel w I półroczu wydatkowano 11.571,25 zł.

4. Ponadto sfinansowano na łączną kwotę 11.388,50 zł opłaty za przewóz dzieci i młodzieży na
rejonowe i ogólnopolskie zawody sportowe, opłata za wynajem hali sportowej w rozgrywkach
międzyszkolnych, przeprowadzenie dwóch projektów edukacyjnych pn. „STOP zwolnieniom z W- F”
i „Edukacja ekologiczna jako element zrównoważonego rozwoju, niezbędny do życia każdego
człowieka” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płockiego.

5. Umowy zlecenia na kwotę 4.992,00 zł dla sędziów, którzy współorganizowali zawody
międzyszkolne w ramach Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w kategorii: szkoła podstawowa,
gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna według opracowanego kalendarza imprez sportowych w roku
szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Powiatu w okresie I półrocza 2015 roku oraz wykonanie planu
wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w układzie – dział, rozdział i grupa wydatków
–obrazują

następujące

tabele:
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WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
w I półroczu 2015 roku

DZIAŁ
1.

ROZDZ.
2.

010
01005
150
15011

600

60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
3.
OGÓŁEM WYDATKI
w tym:
- wydatki majątkowe
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- dotacje
- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- wydatki bieżące
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

POWIATU

PŁOCKIEGO

PLAN
4.
86.061.868,84

WYKONANIE
5.
39.925.009,31

%
5:4
6.
46,39

6.922.978,22

436.866,28

6,31

339.049,00
247.787,22
79.138.890,62

4.182,00
159.287,22
39.488.143,03

1,24
64,28
49,90

2.019.958,04
47.977.633,58
2.045.259,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
73.546,72
73.546,72
73.546,72

1.004.822,98
25.598.850,97
1.020.755,90
0,00
0,00
0,00
73.546,72
73.546,72
73.546,72

49,75
53,36
49,91
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

73.546,72
9.689.360,00
5.764.142,00

73.546,72
1.950.292,76
69.990,00

100,00
20,13
1,21

50.000,00
3.925.218,00

0,00
1.880.302,76

0,00
47,90

1.797.000,00
9.639.360,00
5.714.142,00
3.925.218,00

955.864,88
1.950.292,76
69.990,00
1.880.302,76

53,19
20,23
1,23
47,90
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60016

700
70005
710

71013
71014

71015
750

75011

75019
75020

z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Prace geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieżące
Nadzór budowlany
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- majątkowe
z tego:
- dotacje
- wydatki bieżące
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Rady powiatów
- wydatki bieżące
Starostwa powiatowe
- majątkowe

1.797.000,00
50.000,00
50.000,00

955.864,88
0,00
0,00

53,19
0,00
0,00

50.000,00
293.000,00
293.000,00
293.000,00
577.000,00
577.000,00

0,00
61.881,60
61.881,60
61.881,60
241.361,57
241.361,57

0,00
21,12
21,12
21,12
41,83
41,83

417.296,00
48.000,00
48.000,00
55.000,00
55.000,00
474.000,00
474.000,00

213.613,73
0,00
0,00
0,00
0,00
241.361,57
241.361,57

51,19
0,00
0,00
0,00
0,00
50,92
50,92

417.296,00
14.719.740,50
237.740,50

213.613,73
7.779.290,56
219.147,56

51,19
52,85
92,18

15.740,50
14.482.000,00
11.051.500,00
231.151,00
231.151,00

15.740,50
7.560.143,00
5.653.534,23
124.467,00
124.467,00

100,00
52,20
51,16
53,85
53,85

231.151,00
632.000,00
632.000,00
13.640.849,00
222.000,00

124.467,00
277.734,43
277.734,43
7.247.931,88
203.407,06

53,85
43,95
43,95
53,13
91,63

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 56 –
Poz. 11379
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

75045

75075

75095

754

75404

75410

75412

75414

- wydatki bieżące
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje
Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
- wydatki bieżące
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące
z tego :
- dotacje
Obrona cywilna
- wydatki bieżąca

13.418.849,00
10.788.849,00
35.000,00
35.000,00

7.044.524,82
5.502.374,79
29.507,18
29.507,18

52,50
51,00
84,31
84,31

26.500,00
165.000,00
165.000,00

25.342,44
83.909,57
83.909,57

95,63
50,85
50,85

5.000,00
15.740,50
15.740,50

1.350,00
15.740,50
15.740,50

27,00
100,00
100,00

15.740,50
98.000,00

15.740,50
14.000,00

100,00
14,29

38.500,00

0,00

0,00

38.500,00
59.500,00

0,00
14.000,00

0,00
23,53

30.000,00
38.500,00
38.500,00

14.000,00
0,00
0,00

46,67
0,00
0000

38.500,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00

0,00
0,00
0,00
46,67
46,67

30.000,00
4.500,00
4.500,00

14.000,00
0,00
0,00

46,67
0,00
0,00
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75495
757
75702
758
75818
801

80102

80111

80114

Pozostała działalność
- wydatki bieżące
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
- wydatki bieżące
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
- wydatki majątkowe
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Szkoły podstawowe specjalne
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja specjalne
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.350.000,00
1.350.000,00

321.420,00
321.420,00

23,81
23,81

1.350.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
16.251.243,74
339.049,00

321.420,00
0,00
0,00
0,00
8.516.236,52
4.182,00

23,81
0,00
0,00
0,00
52,40
1,23

339.049,00
15.912.194,74

4.182,00
8.512.054,52

1,23
53,49

1.508.732,16
10.676.230,58
214.475,00
1.427.498,00
1.427.498,00

569.266,10
6.429.488,08
70.715,88
820.959,47
820.959,47

37,73
60,22
32,97
57,51
57,51

1.131.417,00
205.579,00
205.579,00

712.978,59
107.982,08
107.982,08

63,02
52,53
52,53

179.987,00
668.517,00
668.517,00

97.201,62
339.609,12
339.609,12

54,01
50,80
50,80

2.470,00
581.300,00

2.470,00
297.557,41

100,00
51,19
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80120

80130

80134

80146

80150

80195

851

Licea ogólnokształcące
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Szkoły zawodowe
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Szkoły zawodowe specjalne
-wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
OCHRONA ZDROWIA
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje

2.388.561,00
2.388.561,00

1.329.380,54
1.329.380,54

55,66
55,66

1.513.689,00
191.830,00
7.793.688,58
7.793.688,58

1.019.522,27
48.070,88
4.741.678,47
4.741.678,47

67,35
25,06
60,84
60,84

6.156.322,58
185.374,00
185.374,00

3.989.226,56
118.478,56
118.478,56

64,80
63,91
63,91

142.615,00
61.034,00
61.034,00

98.302,02
23.462,40
23.462,40

68,93
38,44
38,44

20.175,00
1.316.007,00

20.175,00
353.626,03

100,00
26,87

1.316.007,00

353.626,03

26,87

970.900,00
2.204.985,16
339.049,00

214.699,61
681.059,85
4.182,00

22,11
30,89
1,23

339.049,00
1.865.936,16

4.182,00
676.877,85

1,23
36,28

1.508.732,16
4.970.000,00
70.000,00

569.266,10
2.272.683,98
70.000,00

37,73
45,73
100,00

70.000,00

70.000,00

100,00
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85111

85149
85156
852

85201

85202

85203

85204

85205

- wydatki bieżące
Szpitale ogólne
- wydatki majątkowe
z tego:
- dotacje
Programy polityki zdrowotnej
- wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Ośrodki wsparcia
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Rodziny zastępcze
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4.900.000,00
70.000,00
70.000,00

2.202.683,98
70.000,00
70.000,00

44,95
100,00
100,00

70.000,00
6.000,00
6.000,00
4.894.000,00

70.000,00
2.450,70
2.450,70
2.200.233,28

100,00
40,85
40,85
44,96

4.894.000,00
29.712.021,00
400.000,00
29.312.021,00

2.200.233,28
14.654.117,09
0,00
14.654.117,09

44,96
49,32
0,00
49,99

18.851.383,00
950.000,00
1.660.000,00
400.000,00
1.260.000,00

9.750.463,87
458.112,32
538.924,01
0,00
538.924,01

51,72
48,22
32,47
0,00
42,77

129.723,00
790.000,00
23.754.032,00

46.403,33
372.464,46
11.828.996,38

35,77
47,15
49,80

16.452.605,00
390.375,00
390.375,00

8.604.969,51
171.910,21
171.910,21

52,30
44,04
44,04

289.655,00
2.240.000,00
2.240.000,00

129.120,11
1.251.315,17
1.251.315,17

44,58
55,86
55,86

484.400,00
160.000,00
7.614,00

189.772,44
85.647,86
0,00

39,18
53,53
0,00
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- wydatki bieżące
85218

85220

Powiatowe centra pomocy rodzinie
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

854

- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje
Powiatowe urzędy pracy
- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
z tego:
- wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85311

85321

85333

85395

7.614,00

0,00

0,00

1.581.647,00
1.581.647,00

784.621,32
784.621,32

49,61
49,61

1.441.993,00
78.353,00

727.192,41
78.350,00

50,43
99,99

78.353,00

78.350,00

99,99

53.007,00
5.022.045,88

53.006,07
2.654.779,82

99,99
52,86

5.022.045,88

2.654.779,82

52,86

511.225,88
3.671.000,00
410.820,00
254.820,00
254.820,00

435.556,88
1.801.319,42
225.507,00
126.177,00
126.177,00

85,20
49,07
54,89
49,52
49,52

254.820,00
156.000,00
156.000,00

126.177,00
99.330,00
99.330,00

49,52
63,67
63,67

156.000,00
4.423.898,12
4.423.898,12

99.330,00
2.282.784,04
2.282.784,04

63,67
51,60
51,60

323.898,12
3.671.000,00
187.327,76
187.327,76

289.068,10
1.801.319,42
146.488,78
146.488,78

89,25
49,07
78,20
78,20

187.327,76
2.215.911,00

146.488,78
1.129.058,73

78,20
50,95
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85406

85410

85415

85417

85446
85495
900
90095
921

- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Internaty i bursy szkolne
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące
Szkolne schroniska młodzieżowe
- wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje

2.215.911,00

1.129.058,73

50,95

1.491.791,00
304.964,00
1.037.723,00

776.546,68
159.920,71
529.826,58

52,06
52,44
51,06

1.037.723,00

529.826,58

51,06

861.528,00
995.819,00
995.819,00

443.782,94
501.248,40
501.248,40

51,51
50,34
50,34

630.263,00
267.964,00
132.015,00
132.015,00
37.000,00
37.000,00

332.763,74
122.920,71
53.400,00
53.400,00
37.000,00
37.000,00

52,80
45,87
40,45
40,45
100,00
100,00

37.000,00
1.973,00
1.973,00
11.381,00
11.381,00
333.000,00
333.000,00
333.000,00
190.000,00
190.000,00

37.000,00
0,00
0,00
7.583,75
7.583,75
75.247,97
75.247,97
75.247,97
121.140,25
121.140,25

100,00
0,00
0,00
66,64
66,64
22,60
22,60
22,60
63,76
63,76

15.433,00
93.000,00

13.028,08
60.500,00

84,42
65,05
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92105

92116
926

92605

Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
Biblioteki
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje

125.000,00
125.000,00

88.640,25
88.640,25

70,91
70,91

15.433,00
28.000,00
65.000,00
65.000,00

13.028,08
28.000,00
32.500,00
32.500,00

84,42
100,00
50,00
50,00

65.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00

32.500,00
59.951,74
59.951,74
59.951,74

50,00
46,12
46,12
46,12

6.000,00
42.000,00

4.992,00
31.999,99

83,20
76,19
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WYKONANIE
PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH w I półroczu 2015 roku
Dział

Rozdz.

1.

2.

010
01005
700
70005
710

71013
71014
71015

750

WYSZCZEGÓLNIENIE
3.
OGÓŁEM WYDATKI
w tym:
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- wydatki bieżące
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomości
- wydatki bieżące
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieżące
Nadzór budowlany
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń

PLAN

WYKONANIE

%
5:4

4.
6.420.640,00

5.
2.874.821,67

6.

6.420.640,00

2.874.821,67

44,78

964.602,00
153.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
577.000,00
577.000,00

492.543,28
99.330,00
0,00
0,00
0,00
9.519,61
9.519,61
9.519,61
241.361,57
241.361,57

51,06
64,92
0,00
0,00
0,00
8,82
8,82
8,82
41,83
41,83

417.296,00
48.000,00
48.000,00
55.000,00
55.000,00
474.000,00
474.000,00

213.613,73
0,00
0,00
0,00
0,00
241.361,57
241.361,57

51,19
0,00
0,00
0,00
0,00
50,92
50,92

417.296,00
266.151,00
266.151,00

213.613,73
152.467,00
152.467,00

51,19
57,29
57,29

257.651,00

149.809,44

58,14

44,78
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75011

75045

754
75414
851
85156

852

85203

85205
853
85321

Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Ośrodki wsparcia
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
- wydatki bieżące
z tego:
- dotacje

231.151,00
231.151,00

124.467,00
124.467,00

53,85
53,85

231.151,00
35.000,00
35.000,00

124.467,00
28.000,00
28.000,00

53,85
80,00
80,00

26.500,00
4.500,00

25.342,44
0,00

95,63
0,00

4.500,00
4.500,00
4.894.000,00
4.894.000,00

0,00
0,00
2.200.233,28
2.200.233,28

0,00
0,00
44,96
44,96

4.894.000,00
397.989,00
397.989,00

2.200.233,28
171.910,21
171.910,21

44,96
43,20
43,20

289.655,00
390.375,00
390.375,00

129.120,11
171.910,21
171.910,21

44,58
44,04
44,04

289.655,00
7.614,00
7.614,00
153.000,00

129.120,11
0,00
0,00
99.330,00

44,58
0,00
0,00
64,92

153.000,00
153.000,00

99.330,00
99.330,00

64,92
64,92

153.000,00

99.330,00

64,92
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Dotacje podmiotowe
Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

1
801

2
80120

801

80120

3
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Małej Wsi
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Drobinie

853

85311

853

85311

853

85311

853

85311

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację
Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)

Plan

Wykonanie

%
5:4

4
108.830,00

5
36.984,48

6
33,98

83.000,00

11.086,40

13,36

73 980,00

36.990,00

50,00

82 200,00

41.100,00

50,00

49 320,00

24.660,00

50,00

49 320,00

23.427,00

47,50

267 964,00

122.920,71

45,87

714.614,00

297.168,59

41,59

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"
854

85410

Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu
Ogółem
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Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.

Dział

1
2
600 60014

600 60014

600 60014
600 60014

600 60014
600 60014
600 60014
600 60014

600 60014
750 75020
750 75020
852 85201

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

Wykonanie

%
5:4

3
Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W
Słupno - Miszewko - Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a
skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) –
Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa
zatok autobusowych wraz z chodnikiem)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 0+000 do
km 5+665,95 o długości 5,666 km
Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Słupia - Bielsk od km 7+153 do
km 14+759 o długości 7,606 km wraz z przebudową dwóch mostów w m. Siemienie
i Giżyno
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na rzece
Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280
Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi
powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km
Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi
powiatoweji Nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 3,784 km
Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych
zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

4

5

6

Zakup dwóch nowych samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Płocku
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu

80 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

3 557 776,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

968 284,00

0,00

0,00

178 082,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

70.000,00

69.990,00

100,00

122.000,00

122.000,00

100,00

100.000,00

81.407,06

81,41

400 000,00

0,00

0,00
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utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej
Ogółem

6 336 142,00

273.397,06

4,32

Dotacje celowe dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych
%
6:5
7

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

1

921

92105

Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury

23.000,00

23.000,00

100,00

2

926

92605

Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i
turystyki.

23.000,00

22.999,99

99,99

46.000,00

45.999,99

99,99

Ogółem

Dział

Rozdział

1.

2.

150

15011

600

60016

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.
Kwota
WYSZCZEGÓLNIENIE
dotacji w
2015 roku
3.
4.
Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu –
73.546,72
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki
10.000,00

Wykonanie

%
5/4

5.
73.546,72

6.
100,00

0,00

0,00
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600

60016

600

60016

600

60016

600

60016

750

75095

754

75412

754

75412

754

75412

754

75412

754

75412

inwestycyjne na drogach gminnych
Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne na drogach gminnych
Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne na drogach gminnych
Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne na drogach gminnych
Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne na drogach gminnych
Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elekronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych
Straży Pożarnych
Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierzązna oraz
OSP Nowy Duninów
Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Kamionki
Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP
Juryszewo oraz OSP Szczytno
Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Bulkowo

754

75412

754

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

15.740,50

15.740,50

100,00

16.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Gilino oraz OSP Zągoty

3.000,00

3.000,00

100,00

75412

Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Dłużniewo

1.000,00

1.000,00

100,00

754

75412

1.000,00

1.000,00

100,00

801

80114

2.470,00

2.470,00

100,00

801

80146

Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Wiączemin Polski
Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków
Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie
powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego
Umowa z Samorządem Województwa Mazowowieckiego na pomoc finanową dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku z
przeznaczeniem na zakup aparatu NerveMonitor C2 wraz z akcesoriami do
chirurgii tarczycy

20.175,00

20.175,00

100,00

70 000,00

70.000,00

100,00

790 000,00

372.464,46

47,15

851

85111

852

85201

Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów
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852

85204

853

85321

854

85417

921

92105

921

92116

926

92605

926

92605

926

92605

926

92605

utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań
przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu
prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie
Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe –
Zielona Szkoła w Sędeniu"
Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark
Norbertański”
Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań
powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł.
Broniewskiego
Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XV Regaty
Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIII Regaty Żeglarskie o puchar
Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta
Gminy Nowy Duninów
Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. Mazowiecki Turniej
Miast i Gmin Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych
Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn.
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XXI Jesienne Biegi
Przełajowe z okazji Dni Niepodległości
OGÓŁEM

160 000,00

85.647,86

53,53

156 000,00

99.330,00

63,67

37 000,00

37.000,00

100,00

5 000,00

5.000,00

100,00

65 000,00

32.500,00

50,00

8 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5.000,00

100,00

4 000,00

4.000,00

100,00

2 000,00

0,00

0,00

1.493.932,22

836.874,54

56,02
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Dział

Roz.

1

2

852

85204

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
wykonanie
Dotacje
Wykonanie Wydatki
wykonanie
Nazwa zadania
wydatki
wydatki
wydatków
ogółem
dotacji
ogółem
wydatków
bieżące
majątkowe majątkowy
bieżących
ch
3
4
5
6
7
8
9
10
Pomoc społeczna
Rodziny zastępcze
Koszty utrzymania
dzieci z innych
powiatów
umieszczonych w
rodzinach zastępczych
powiatu płockiego
Ogółem

260.000,00

187.020,92 260.000,00

260.000,00

187.020,92 260.000,00

260.000,00

187.020,92

260.000,00 187.020,92

0,00

0,00

Zakres porozumienia
lub umowy
11

Realizacja porozumień
z Zarządami Powiatów
w sprawie pokrywania
kosztów utrzymania
0,00
dzieci umieszczonych
w rodzinach
zastępczych

0,00
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Część IV
Realizacja wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku
Uchwałą Rady Powiatu w Płocku nr 10/II/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku ustalono wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia planu finansowego i terminu
dokonania tych wydatków.
Wydatki te określono łącznie na kwotę 337.900,00 zł, termin zrealizowania powyższych
wydatków zgodnie z uchwałą upłyną 30 czerwca 2015 roku. Wydatki te zostały zrealizowany w
kwocie 298.891,00 zł w tym:
- zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów –
Kobyle Błoto” w kwocie 38.991,00 zł co stanowi 97,48 % planu,
- zadanie pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta)
– Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok
autobusowych wraz z chodnikiem)” w kwocie 200.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu
Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w kwocie 59.900,00 co stanowi 100,00 %.
Nie zrealizowano natomiast zadania pn. „Zakup samochodu 16-sto osobowego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach” w kwocie 38.000,00 zł.
Wydatki te nie zostały zrealizowane gdyż w miesiącu grudniu nie została podpisana umowa z
oferentem gdyż nie przedstawił on świadectwa podwójnej homologacji. Ogłoszono kolejne przetargi,
które z kolei zostały unieważnione gdyż cena najniżej oferty przewyższyła założony na ten cel budżet.
Niezrealizowane wydatki niewygasające zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego
w Płocku.

Część V
Przychody i wydatki realizowane w I półroczu 2015 roku w gospodarce pozabudżetowej.
Fundusze 1.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki finansowe na realizację zadań samorząd powiatowy otrzymuje z PFRON zgodnie z
określonym algorytmem na dany rok kalendarzowy. W roku bieżącym otrzymaliśmy na rehabilitację
zawodową i społeczną kwotę 2.937.838,00 zł, z czego na:
•

zadania z rehabilitacji zawodowej kwotę 230.000,00 zł,

•

zadania z rehabilitacji społecznej kwotę 2.707.838,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa
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W ramach przyznanych środków PFRON w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
dysponował ogólną kwotą 230.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
W I półroczu b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wydatkował jedynie kwotę 30.000,00zł.
Środki te przeznaczono na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej w myśl art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w zakresie usługi prania dywanów i tapicerki samochodowej. Limit środków
zaplanowany na ten cel wynosi 100.000,00 zł.
Ponadto w I półroczu 2015 do PUP w Płocku złożono 6 wniosków w sprawie przyznania
refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 2 wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie, 1 pracodawca zrezygnował z ubiegania się o środki, 3 kolejne wnioski
zostaną rozpatrzone we wrześniu 2015 r. W opisywanym okresie podpisano 2 umowy w sprawie
przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby w charakterze pomoc
cukiernika – ciastowy w kwocie 50.000,00zł oraz w charakterze pracownika biurowego w kwocie
24.427,00 zł.
W I półroczu 2015 do PUP w Płocku w zakresie realizacja usług i instrumentów rynku pracy –
art. 11, ust. 2, w tym organizacja stażu wpłynęły 2 wnioski o organizację stażu dla 2 osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie jako osoby poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu, 1 wniosek został przekwalifikowany do realizacji ze środków
Funduszu Pracy – algorytm z uwagi na posiadanie przez kandydata statusu osoby bezrobotnej a nie
poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Pierwszą umowę o organizację stażu podpisano
dopiera 1 lipca br.
W ramach zadania - zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia utworzonego stanowiska pracy
dla osoby niepełnosprawnej – art. 26e ustawy w I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków.
W ramach zadania - realizacja usług i instrumentów rynku pracy – art. 11, ust. 2, w tym
organizacja stażu dla osób niepełnosprawnych w I półroczu 2015r. nie poniesiono wydatków.

Rehabilitacja społeczna
W omawianym okresie na zadania z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej wydatkowano
kwotę 1.340.827,43 zł co stanowi 49,52 % planu. Środki wykorzystano w następujący sposób:
- zobowiązanie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wydatkowano kwotę 1.135.593,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych –wydatkowano kwotę 48.260,00 zł dla 60 osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami,
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- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
wydatkowano kwotę 44.508,00 zł dla 13 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze –wydatkowano kwotę 110.541,43 zł dla 123 osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
wydatkowano kwotę 1.925,00 zł.

Dodatkowo w ramach środków PFRON pozyskano środki na realizację dwóch programów:
- Aktywny samorząd
Kwota przyznana przez PFRON na realizację programu to 108.778,00 zł Środki finansowe
wydatkowano na zadanie w module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wypłacono dofinansowanie dla 26 osób niepełnosprawnych na kwotę 83.660,00 zł co stanowi 76,91
% planu.

Fundusz Pracy
Wydatki Funduszu Pracy zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w okresie od
01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły 11.487,6 tys. zł, z tego:
1/ Programy na rzecz promocji zatrudnienia
- algorytm
- Mazowsze 2015

4.324,7 tys. zł
3.471,4 tys. zł
238,3 tys. zł

- projekt realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

438,4 tys. zł

- program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 r. ż.

136,0 tys. zł

- program aktywizacji osób bezrobotnych pow. 50 r. ż.
- program aktywizacji osób bezrobotnych art. 49
2/ Zasiłki dla bezrobotnych wraz składkami
3/ Dodatki aktywizacyjne
4/ Krajowy Fundusz szkoleniowy
5/ Składki KRUS
6/ Pozostałe wydatki

0,2 tys. zł
40,40 tys. zł
6.386,4 tys. zł
362,3 tys. zł
19,3 tys. zł
0,8 tys. zł
394,1 tys. zł

na koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz informacji o usługach i
partnerach rynku pracy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty komunikowania się, koszty badań
i analiz rynku pracy, rozwój systemu informatycznego, poradnictwo zawodowe, koszty wyposażenia i
działalności klubu pracy, szkolenie kadr, refundacja dodatków do wynagrodzeń pośredników i
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doradców zawodowych, koszty obsługi rachunku Funduszu Pracy, koszty sądowe i egzekucyjne.

W I półroczu 2015 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano ogółem
kwotę 4.324,7 tys. zł.
Z tego:
- Szkolenia

55,6 tys. zł

- Stypendia szkoleniowe

60,2 tys. zł

- Bon szkoleniowy

6,0 tys. zł

- Prace interwencyjne

92,8 tys. zł

- Roboty publiczne
- Prace społecznie użyteczne

202,9 tys. zł
75,7 tys. zł

- Środki na podjęcie działalności gospodarczej

1.679,2 tys. zł

- Stypendia za okres stażu

1.742,6 tys. zł

- Bony na zasiedlenie

179,2 tys. zł

- Stypendia za okres studiów podyplomowych

4,7 tys. zł

- Stypendia za kontynuowanie nauki

5,9 tys. zł

- Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
- Koszty badań lekarskich
- Opieka nad dzieckiem

166,3 tys. zł
53,3 tys. zł
0,3 tys. zł

2. Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz
wydatków nimi finansowanych
Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku
jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów, pochodzących ze
źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele
również wymienione w uchwale.
W okresie I półrocza 2015 roku na roczny plan powyższych dochodów w kwocie 256.070,00 zł
jednostki budżetowe powiatu płockiego zrealizowały dochody w kwocie 124.104,01 zł, co stanowiło
48,47 %. Z powyższych kwot wydatkowano 91.493,14 zł co stanowiło 35,73 % planu. Stan środków
na 1.01.2015 roku wynosił 129,32 zł natomiast stan środków na 30.06.2015 roku wyniósł 32.740,19
zł.
Wykonanie planu finansowego dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na
wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2015 roku obrazuje
poniższa tabela:
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WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w I półroczu 2015 ROKU
stan środków
DOCHODY
WYDATKI
stan środków
pienięż. Na
Poz
pienięż. na
TREŚĆ
30.06
.
1.01
PLAN
WYKONANIE
PLAN
WYKONANIE
2015 r
2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OGOŁEM
129,32
256.070,00
124.104,01
256.070,00
91.493,14
32.740,19
1. Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne
2.370,00
1.601,34
2.370,00
617,83
983,94
0,43
- Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach
2. Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe
69,72
5.100,00
3.459,56
5.100,00
69,72
3.459,56
- Zesp. Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
- Zesp. Szkół im. L. Bergerowej w Płocku
16,33
10.200,00
276,67
10.200,00
124,94
168,06
3. Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
- Zespół Szkół J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
42,84
80.200,00
45.055,94
80.200,00
39.024,57
6.074,21
- Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku
0,00
158.200,00
73.710,50
158.200,00
51.656,08
22.054,42
Opracowano
w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku
SKARBNIK POWIATU
MARIA JAKUBOWSKA
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 176/2015
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
za I półrocze 2015 roku

ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU
25 sierpnia 2015 roku
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CZĘŚĆ I
Ogólne informacje o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego za I półrocze 2015
roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego na lata 2015 – 2027 została uchwalona uchwałą
Nr 17/III/2015 Rady Powiatu w Płocku w dniu 28 stycznia 2015 roku. Obejmuje ona lata, do których sięgają
zobowiązania z tytułu zakupionych obligacji komunalnych.
Do końca I półrocza 2015 roku zmiany jakie zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Płockiego w porównaniu z początkiem rokiem, dotyczyły głównie dochodów i wydatków oraz wprowadzono
przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.
1/ Zmiany jakie zaszły w 2015 roku dotyczyły:
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 745.324,20 zł w tym: zwiększenie subwencji ogólnej
o kwotę 344.180,00 zł, zwiększenie podatków i opłat o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.485,20 zł,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 566.132,00 zł, w tym:
zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 12.441,00 oraz zwiększono dochody z tytułu
dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.103.691,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.702.580,80 zł w tym: zwiększono wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 452.697,00 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 22.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.030.207,46 zł w tym: zwiększono nowe wydatki
inwestycyjne o kwotę 905.191,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę
125.016,46 zł,
- zwiększono plan wydatków objętych limitem o kwotę 448.860,80 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.421.332,06 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt. 6 ustawy.

2. W kolumnie prognoza 2016 roku
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,01 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,01 zł,
- zwiększono plan wydatków objętych limitem o kwotę 6.000,01 zł.

2. W kolumnie prognoza 2017 roku
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.307,76 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.307,76 zł,
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- zmniejszono plan wydatków objętych limitem o kwotę 4.307,76 zł.

W oparciu o powyższe zmiany poszczególnych pozycji wykonanie roku bieżącego przedstawia się następująco:
- dochody bieżące wykonano o kwocie 44.412.058,95 zł, co stanowi 54,48 % planu w tym:
- podatki i opłaty wykonano o kwocie 1.714.072,49 zł, co stanowi 61,37 % planu,
- subwencje ogólne wykonano w kwocie 15.385.306,00 zł, co stanowi 56,10 % planu,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano w kwocie
10.973.448,02 zł, co stanowi 56,71 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 598.324,74 zł, co stanowi 11,68 % planu, w tym:
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano o kwocie 585.885,71
zł, co stanowi 16,22 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 12.439,03 zł, co stanowi 0,82 % planu,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.488.143,03 zł co stanowi 49,90 % planu, w tym: wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 25.598.850,97 zł, co stanowi 53,36 % planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wykonano w kwocie 7.525.666,31 zł, co stanowi 52,73
% planu,
- wydatki majątkowe wykonano o kwocie 436.866,28 zł, co stanowi 6,31 % planu, w tym:
- nowe wydatki inwestycyjne wykonano o kwocie 277.579,06 zł, co stanowi 4,16 % planu,
- wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano w kwocie 159.287,22 zł, co stanowi 64,28 % planu,
- wydatki objęte limitem wykonano w kwocie 1.009.004,98 zł, co stanowi 42,77 % planu, w tym:
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 321.420,00 zł co stanowi 23,81 % planu.

CZĘŚĆ II
Realizacja przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, o których mowa w art. 226 ust. 3
Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej został określony załącznik, w którym wykazano
przedsięwzięcia objęte prognozą w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
Łącznie limit wydatków przedsięwzięć przyjęty na początek 2015 roku wynosił 1.910.146,24 zł pod
koniec I półrocza 2015 roku limit ten zwiększył się o kwotę 448.860,80 zł i wyniósł 2.359.007,04 zł. Zmiany
jakie zaszły spowodowane były zwiększeniem wartości projektów w ramach wydatków bieżących:
„(Nie)pełnosprawni w pracy”, „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, pn. „Moja wiedza – mój sukces
zawodowy”, pn. „Mam zawód, mam pracę” oraz pn. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych
2014/2015” oraz zmniejszeniem wartości projektów w ramach wydatków bieżących: „Budowanie kompetencji
kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych” oraz pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą
rynku pracy”.
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Ponadto w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków w ramach trzech projektów:
„Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” oraz „Mam zawód, mam
pracę”, które miały być przeznaczone na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym pracownie
żywienia i usług gastronomicznych, pracownie mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi
konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej limity
wydatków majątkowych.
Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w okresie I
półrocza 2015 roku określa poniższa tabela:
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Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, o których mowa w art. 226 ust. 3, w okresie I półrocza 2015 roku

L.p.

Nazwa i cel

Okres
realizacji
od
do

Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
wydatki bieżące
1.
(Nie)pełnosprawni w pracy – promocja integracji
2014 2015
Powiatowy Urząd
społecznej
Pracy w Płocku
2.
Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika
2015 2017
Starostwo
uniwersytetów ludowych – Szkolnictwo osób
Powiatowe w
dorosłych
Płocku
3.
Mam zawód, mam pracę – podniesienie atrakcyjności 2014 2015
Zespół Szkół im. J.
i jakości szkolnictwa zawodowego
Śniadeckiego w
Wyszogrodzie
4.
Moja wiedza – mój sukces zawodowy - podniesienie 2014 2015
Zespół Szkół im.
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Im. St. Staszica w
Gąbinie
5.
Szansa dla ciebie - lepsza perspektywa dla innych
2014 2015
Powiatowy Urząd
2014/2015 – Lepsza perspektywa
Pracy w Płocku
6.
Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - podniesienie
2014 2015
Zespół Szkół im.
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
L. Bergerowej w
Płocku
7.
Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rynku
2012 2015
Powiatowy Urząd
pracy – wzrost zainteresowania osób bezrobotnych
Pracy w Płocku
nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki
wydatki majątkowe
1.
Mam zawód, mam pracę – doposażenie pracowni
2014 2015
Zespół Szkół im. J.
praktycznej nauki zawodu
Śniadeckiego w

4.002.970,06
3.411.130,06
591.840,00
4.002.970,06

2.359.007,04
2.019.958,04
339.049,00
2.359.007,04

Wykonanie
przedsięwzięć
w I półroczu
2015 roku
1.009.004,98
1.004.822,98
4.182,00
1.009.004,98

3.411.130,06
223.816,00

2.019.958,04
185.152,76

1.004.822,98
144.314,76

49,75
77,95

98.334,54

36.554,78

17.210,10

47,08

653.489,36

478.972,95

175.372,55

36,62

633.166,21

490.307,07

181.285,76

36,75

832.385,18

323.898,12

289.068,10

89,25

706.919,30

502.897,36

195.397,69

38,86

263.019,47

2.175,00

2.174,02

99,96

591.840,00
219.240,00

339.049,00
100.000,00

4.182,00
0,00

1,24
0,00

Łączne
nakłady
finansowe

Limity
wydatków w
2015

Wykonanie
przedsięwzięć
w%
42,77
49,75
1,24
42,77
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2.

Moja wiedza – mój sukces zawodowy - doposażenie 2014
pracowni praktycznej nauki zawodu

2015

3.

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - doposażenie
pracowni praktycznej nauki zawodu

2015

2014

Wyszogrodzie
Zespół Szkół im.
Im. St. Staszica w
Gąbinie
Zespół Szkół im.
L. Bergerowej w
Płocku

Wydatki na programy, projekty lub zadani pozostałe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno –
prywatnego

172.100,00

80.000,00

0,00

0,00

200.500,00

159.049,00

4.182,00

2,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Pod koniec I półrocza 2015 roku limit wydatków na przedsięwzięcia w ramach programów, projektów
lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3 ustawy wyniósł 2.359.007,04 zł w tym: limity wydatków bieżących 2.019.958,04 oraz limity wydatków
majątkowych 339.049,00 zł. Został on zrealizowany w 42,77 % tj. w kwocie 1.009.004,98 zł w tym: limity
wydatków bieżących zrealizowano w 49,75 % tj. w kwocie 1.004.822,98 zł natomiast limity wydatków
majątkowych w 1,24 % tj. w kwocie 4.182,00 zł.
Zrealizowanie przedsięwzięć poniżej upływu czasu dotyczyło trzech projektów oświatowych: „Mam
zawód, mam pracę” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, „Moja wiedza –
mój sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz „Wyższe
kwalifikacje – lepsza praca” realizowany przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku i
spowodowano to było powstaniem oszczędność w ramach wydatków bieżących w wyniku zakończonych już
procedur przetargowych, które przewidywały realizację zadań projektowych za kwoty mniejsze niż założone
wcześniej we wniosku o dofinansowanie projektów. Ponadto najważniejsze płatności nastąpią na przełomie
lipca i sierpnia br.

Natomiast nie zrealizowanie wydatków majątkowych w projektach oświatowych w ramach, których
miały być doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w tym pracownie żywienia i usług
gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki
komputerowej hotelarstwa, spowodowane było nie podjęciem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych dalszych działań w przedmiotowej sprawie, co skutkowało nie podpisaniem aneksu do
umowy o dofinansowanie wszystkich trzech projektów w dodatkowe środki w łącznej kwocie 330.000,00 zł na
zakupy inwestycyjne. Plan zostanie zweryfikowany na początku II półrocza.

Ponadto w I półroczu zakończono realizację trzech projektów koordynowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Płocku w tym:
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Projekt został zakończony 31 stycznia
br. i został zrealizowany w 99,99 %,
- „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych 2014/2015”. Projekt realizowany był do 30 czerwca br. i
nie został w pełni zrealizowany w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu m.in.
brakiem możliwości przyznania i wypłaty od 1 stycznia 2014 roku planowanych podwyżek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników, zwolnienia lekarskie, niższych cen szkoleń przedstawionych przez
wykonawców w drodze przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówień publicznych oraz braku
możliwości wprowadzenia dodatkowych działań celem wykorzystania pozostałej kwoty,
- „(Nie)pełnosprawni w pracy”. Projekt realizowany był do 22 czerwca br. Niepełne zrealizowanie planu
spowodowane było m.in. zorganizowaniem stażu dla mniejszej ilości uczestników niż zakładano we wniosku
projektowym, mniejszej niż zakładana liczby uczestników projektu korzystających z refundacji z kosztów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
– 83 –
Poz. 11379
_______________________________________________________________________________________________________________

przejazdu, niższych cen przedstawionych przez wykonawców w drodze przeprowadzonych postępowań o
udzielenie zamówień publicznych oraz oszczędności na wynagrodzeniach personelu projektu.
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w Wydziale Finansowym
Starostwa Powiatowego w Płocku
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