INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Budżet Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu
Uchwałą Nr XXXIII/253/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.
W pierwszym półroczu dokonano 20 zmian w budżecie, w tym przez Zarząd Powiatu –
na podstawie 14 uchwał i Radę Powiatu – na podstawie 6 uchwał.
Zmiany dokonywane uchwałami Zarządu Powiatu dotyczyły: wprowadzania dotacji
na zadania zlecone, zmiany między paragrafami po stronie wydatków oraz
rozdysponowanie rezerw.
Budżet powiatu kołobrzeskiego na dzień 1 stycznia 2018 zamykał się:
 po stronie dochodów w kwocie
97 119 958,00 zł
w tym: dochody majątkowe
5 122 770,00 zł
 po stronie wydatków w kwocie
94 519 958,00 zł
w tym: wydatki majątkowe
6 775 861,00 zł
 wynikiem finansowym dodatnim
2 600 000,00 zł
Po dokonanych zmianach na 30.06.2018 r. plan budżetu przedstawia się następująco:
 po stronie dochodów w kwocie
98 918 618,85 zł
w tym: dochody majątkowe
6 773 718,00 zł
 po stronie wydatków w kwocie
103 343 153,62 zł
w tym: wydatki majątkowe
14 590 199,77 zł
 wynikiem finansowym ujemnym
4 424 534,77 zł
Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia tabela
nr. 1.
Tabela nr 1
Plan budżetu powiatu kołobrzeskiego
według stanu na początek roku i na koniec I półrocza 2018 roku
L.p

Wyszczególnienie

1.01.2018

30 06.2018

Różnica

1.

DOCHODY

97 119 958,00

98 918 618,85 +1 798 660,85

2.

WYDATKI

94 519 958,00

103 343 153,62 +8 823 195,62

WYNIK FINANSOWY

+2 600 000,00

3.

-4 424 534,77

-1 824 534,77

7 024 534,77

7 024 534,77

PRZYCHODY ,
w tym:

4.

- kredyt

0,00

2 900 000,00

+2 900 000,00

5.

- wolne środki

0,00

4 124 534,77

+4 124 534,77

7.

ROZCHODY,
2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

na wyprzedzające
finansowanie inwestycji

0,00

0,00

0,00

- wykup pap.wart.

0,00

0,00

0,00

w tym:

8.

9.

- spłata kredytów, w
tym:

Źródło: opracowanie własne

Na dzień 1 stycznia 2018 roku nie planowano przychodów. W wyniku
podejmowanych działań w zakresie realizacji inwestycji dokonano zmiany
w budżecie w wyniku których plan przychodów wynosi 7 024 534,77 zł.
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Tabela nr 2
Źródła dochodów Powiatu oraz ich zmiana
w I półroczu 2018 roku
(porównanie do 2017 roku)
Wyszczególnienie

Rok

Plan na
1 stycznia

Plan na
30 czerwca

Różnica +-

2018

40 675 752,00

38 475 017,00

-2 200 735,00

2017

41 661 201,00

40 097 080,00

-1 564 121,00

Subwencja
wyrównawcza

2018

1 932 065,00

1 932 065,00

0,00

2017

1 797 698,00

1 797 698,00

0,00

Subwencja
równoważąca

2018

770 268,00

770 268,00

0,00

2017

743 270,00

743 270,00

0,00

Dotacje na zadania
zlecone

2018

8 944 312,00

9 472 008,75

+527 696,75

2017

8 783 012,00

9 243 159,00

+460 147,00

Dotacje na zadania
własne

2018

1 077 000,00

1 117 352,00

+40 352,00

2017

1 101 000,00

1 106 217,00

+5 217,00

Dot. na zad.wynik.z
porozumień

2018

701 500,00

992 300,00

+290 800,00

2017

1 411 500,00

1 713 500,00

+302 000,00

2018

4 197 370,00

2017

4 475 100,00

3 357 794,68

-1 117 305,32

Udziały w podatku
dochod . PIT. CIT

2018

20 161 007,00

20 161 007,00

0,00

2017

17 885 244,00

17 885 244,00

0,00

Środki pozyskane z
funduszy struktur.i
innych źródeł zagran.

2018

390 786,00

799 627,23

+408 841,23

2017

756 646,00

1 269 837,37

+513 191,37

Pozostałe dochody
Powiatu

2018

17 269 898,00

2017

18 197 327,00

2018

97 119 958,00

98 918 618,85 +1 798 660,85

2017

96 811 998,00

97 831 176,05 +1 019 178,05

Subwencja oświatowa

Pozostałe dotacje

OGÓŁEM:

5 702 970,00 +1 505 600,00

19 496 003,87 +1 226 105,87
20 617 376,00

+2 420 049,00

Źródło: opracowanie własne

Zmiany w poszczególnych źródłach dochodów (zwiększenia – per saldo) dotyczyły
pozycji:
1. Dotacja na zadania zlecone – zwiększenie o 527 696,75 zł, Wojewoda
Zachodniopomorski dokonał zwiększenia dotacji na zadania: z zakresu
gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 82 700,- zł,
na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę
61 236,- zł, na obronę narodową (na realizacje prze Państwową Straż Pożarną
zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa” w zakresie wyposażenia
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy) – kwota 33 410,- zł, na działalność
Komendy Powiatowej PSP o kwotę 90 638,- zł, na finansowanie Ośrodków
Wsparcia o kwotę 238 964,- zł. Wprowadzono także dwa zadania, które na
1.01.2018 nie były ujęte w dochodach dotyczące: dotacji na zadanie z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10 152,- zł oraz zadanie
zlecone dotyczące wypłat świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy,
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka, kwota 9 600,- zł.
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2. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - zwiększenie o 290 800,- zł.
Zwiększenia powstały w wyniku realizacji zadań wynikających z porozumień
tj.:
- z Ministerstwem Edukacji
w kwocie 280 800,- zł, na realizację przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin pn. „Za życiem”.
- z Gminą Miasto Kołobrzeg w kwocie 10 000,- zł, na odławianie dzikiej
zwierzyny na terenie miasta.
3. Pozostałe dochody – zwiększenie o 1 226 105,87,- zł, dotyczy
wypracowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Środki pozyskanie z funduszy strukturalnych zwiększenie o 408 841,23 zł,
w wyniku realizacji przez jednostki oświatowe programów miękkich.
5. Dotacje na zadania własne – zwiększenie o 40 352,- zł, które dotyczą
dofinansowania kosztów funkcjonowania DPS-ów.
6. Pozostałe dotacje – zwiększenie o 1 505 600,- zł, dotyczy wprowadzenia
dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji drogowych.
Zmiany polegające na zmniejszeniu dotyczyły:
1. Subwencji oświatowej – zmniejszenie o 2 200 735,- zł.
Plan dochodów powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku uległ
w poszczególnych źródłach, wskaźnik udziału przedstawia wykres nr 1.

zmianie,

Wykres nr 1
Udział poszczególnych źródeł dochodów w budżecie powiatu
według stanu na 1.01.2018 i 30.06.2018 (plan)

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 jest wyższy o 1,8 %
w stosunku do planu na 1 stycznia 2018. Natomiast w stosunku do roku
ubiegłego jest wyższy o 1,1%.
Udział poszczególnych źródeł dochodów w I półroczu br. uległ zmianie i dotyczył:
subwencji – spadek o 3 %, udział PIT, CIT – spadek o 1%, dochody własne – wzrost
o 1%, środki zagraniczne wzrost o 1%, dotacja wzrost o 2%.
Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 jest wyższy o 9,3 %
w stosunku do planu na 1 stycznia 2018. Natomiast w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 3,0%.
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Tabela nr 3
Zmiany po stronie wydatków według kierunków
w I półroczu 2018 roku
Wyszczególnienie
1. Wynagrodzenia i pochodne
2. Dotacje dla jednostek
3. Obsługa długu publicznego
4. Pozostałe wydatki bieżące
5. Wydatki majątkowe
OGÓŁEM:

Plan na
1.01.2018

Plan na
30.06.2018

Różnica +-

56 840 511,00

56 116 502,62

-724 008,38

9 485 568,00

9 389 361,00

-96 207,00

534 803,00

534 803,00

0,00

20 883 215,00

22 712 287,23

+1 829 072,23

6 775 861,00

14 590 199,77

+7 814 338,77

94 519 958,00

103 343 153,62 +8 823 195,62

Źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne
Plan wynagrodzeń na dzień 30.06.2018 wynosi 56 116 502,62 zł i jest niższy
od stanu na 1.01.2018 (per saldo ) o 724 008,38 zł.
Pozycja wynagrodzenia i pochodne obejmuje wydatki: wynagrodzenia osobowe,
wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe
wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
W przypadku jednostek i placówek oświatowych zmniejszenie pozycji „wynagrodzeń
i pochodnych” wynosiło ponad 1 550 tys. zł. Jednostki głównie dokonały zmniejszenia
w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Ponadto jednostki dokonują
zmiany w budżecie poprzez zmniejszenie planu wynagrodzeń na potrzeby bieżącego
utrzymania, głównie zakupu energii głównie cieplnej.
Subwencja liczona jest na ucznia. Liczba uczniów uległa zmniejszeniu, co nie
skutkowało (na etapie planowania budżetu) zmniejszeniu zatrudnienia w szkołach,
a tym samym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia.
Sytuacja w jednostkach i placówkach oświatowych jest bardzo trudna. Zarząd Powiatu
na bieżąco analizuje wykonanie budżetu i stopniowo w miarę możliwości plany
finansowe jednostek są uzupełnianie.
Zmniejszenie planu nastąpiło także w Starostwie Powiatowym o kwotę 54 tys. zł,
przeznaczono środki na wydatki, które nie były znane w czasie opracowywania
budżetu, a więc na nieprzewidziane wydatki bieżące.
W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu plany finansowe
wynagrodzeń i pochodnych uległy zwiększeniu o kwotę ponad 362 tys. zł. Poza kwotą
90 tys. zł, pozostała została przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi.
Zmiany w wynagrodzeniach i pochodnych występowały głównie: po rozliczeniu
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, poprzez zmniejszenie składek na Fundusz
Pracy ponieważ planuje się 2,45% od wynagrodzeń osobowych od kwoty ogólnej,
jednak za kobiety, które ukończyły 55 lat i za mężczyzn, którzy ukończyli 60 –
nie potrąca się składek na Fundusz Pracy, dokonywano także korekt składek na ZUS
wynikających z frekwencji chorobowej pracowników.
Dotacje dla jednostek
W grupie dotacji dla jednostek planowane są:
 Dotacje podmiotowe dla jednostek z poza
sektora finansów publicznych
(szkoły niepubliczne) – planowana kwota dotacji na 30.06.2018 roku
w wysokości 5 400 661,- zł, w I półroczu uległa zmniejszeniu o kwotę
355 989,- zł, związku ze zmniejszeniem subwencji.
 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (samorządy,
Muzeum Oręża Polskiego, Fundusz celowy) plan na 1.01.2018 wynosi
ł 1 323 000,- zł, uległ zwiększeniu 378 300,- zł, z tytułu zwiększenia dotacji
dla Muzeum Oręża Polskiego o 226 300,- zł, dotacji dla Gminy Dygowo kwota
150 000,- zł, Gminy Ustronie o 2 000,- zł.
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Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych (instytucje
pożytku publicznego, stowarzyszenia) plan dotacji w I półroczu uległ
zwiększeniu o kwotę 181 482,- zł, w tym gównie na Ośrodki Wsparcia finansowanie z budżetu Wojewody.
Zmiany w planie dotacji ujęte są w poniższej tabeli.
Tabela nr 4


Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu
w I półroczu 2018 roku
Plan na
1.01.2018

Plan na
30.06.2018

Dotacje podmiotowe dla jednostek
z poza sektora finansów publicznych

5 756 650,00

5 400 661,00

-355 989,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych

1 323 000,00

1 701 300,00

+378 300,00

Dotacje celowe dla jednostek z poza
sektora finansów publicznych

2 405 918,00

2 587 400,00

+181 482,00

9 485 568,00

0 689 361,00

+203 793,00

Wyszczególnienie

OGÓŁEM:

Różnica +-

Źródło: opracowanie własne

W I półroczu plan dotacji uległ zwiększeniu o 203 793,- zł z stosunku do planu
na 1.01.2018.
Wydatki majątkowe
Na etapie planowania budżetu na 2018 rok przyjęto plan wydatków
na inwestycje w kwocie 6 775 861,- zł.
W wyniku zmian na 30.06.2018 rok plan wydatków na inwestycje wynosi
14 590 199,77 zł. Zwiększenie per saldo o 7 814 338,77 zł.
Zmiany w planie inwestycji ujęte są w załączniku nr 9 do informacji.
W poszczególnych pozycjach załącznika przedstawiają się następująco:
Wydatki na inwestycje
1. Dział 600 – zwiększenie (per saldo) o 3 578 355,- zł, W I półroczu
wprowadzono cztery zadania inwestycyjne. Szczegółowe zmiany i realizacja za
I półrocze są ujęte w części dotyczącej załącznika nr 9.
2. Dział 700 – wprowadzono kwotę 45 000,- zł, środki przeznaczone są na
wykonanie dokumentacji nieruchomości przy stadionie.
3. Dział 801 – wprowadzono kwotę 50 000,- zł, na wykonanie zaleceń p.poż przez
ZSEH.
4. Dział 854 – na wykonanie łazienek w internacie Zespołu Szkół Morskich
wprowadzono kwotę 26 571,- zł.
5. Dział 926 – plan inwestycji nie uległ zwiększeniu o niewykorzystane środki z
roku ubiegłego – inwestycja dotyczy przebudowy stadionu przy ZSO
im. M. Kopernika.
Inwestycje realizowane w formie zakupów inwestycyjnych
Plan na 1.01.2018 wynosił 42 000,- zł (zakup sprzętu informatycznego w Starostwie
Powiatowym.).
W I półroczu jednostki organizacyjne wprowadzały plan na zakupy inwestycyjne
w kwocie 3 055 612,- zł.
Inwestycje realizowane w formie dotacji
Na dzień 1.01.2018 nie planowano środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji
na zadania inwestycyjne.
W ciągu I półrocza Rada Powiatu dokonała podziału środków na zadania inwestycyjne
finansowane z dotacji powiatu w łącznej kwocie 300 000,- zł.
Realizacja inwestycji jest ujęta w dalszej części informacji.
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Obsługa długu publicznego
Powiat dokonuje spłaty czterech kredytów długoterminowych.
Banki z którymi
zawarto umowy o kredyt długoterminowy przekazują
miesięcznie informację o
wysokości odsetek. Wysokość tych odsetek jest uzależniona od stawki WIBOR 3M,
natomiast marża banku jest stała określona w umowie. Plan wydatków w I półroczu
nie uległ zmianie i wynosi 534 803,- zł.
Pozostałe wydatki bieżące
Obejmują wszystkie pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania każdej jednostki
organizacyjnej powiatu.
W I półroczu plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu per saldo o 1 829 072,23 zł.
Po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa, zmniejszona została znacznie
kwota subwencji oświatowej o 2 200 735,- zł. W miesiącu marcu Rada Powiatu na
podstawie informacji Ministerstwa Finansów dokonała zmniejszenia subwencji o kwotę
1 844 746,- zł, środki zostały pokryte: z wolnych środków powiatu – 500 000,- zł,
z planów finansowych jednostek 912 014,- zł, z rezerwy oświatowej – 432 732,- zł.
Kolejne zmniejszenie w kwocie 355 989,- zł, zostało dokonane w miesiącu czerwcu,
pokryte zostało z planu finansowego w Starostwie – dotacje dla szkół niepublicznych.
W I półroczu per saldem wprowadzono dochody z przeznaczeniem na wydatki bieżące
w kwocie 1 829 072,23 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi
22 712 287,23 zł.
Wykres nr 2
Zmiany w planie wydatków - % udział w budżecie
według stanu na 1.01.2018 i 30.06.2018

Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 jest wyższy o 9,3 %
w stosunku do planu na 1 stycznia 2018.
Wartości wyrażone w zł przedstawia Tabela nr 3, gdzie występują różnice
w poszczególnych kierunkach wydatków, zarówno na plus jak i na minus.
Podobnie procentowy udział każdej z tych pozycji za wyjątkiem kosztów obsługi długu
publicznego i wydatków bieżących uległy także zmianie. Zmniejszeniu uległy wydatki
na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla jednostek, a w przypadku wydatków
na inwestycje wskaźnik procentowy uległ zwiększeniu o 7 punktów.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku zawiera część
tabelaryczną w postaci 9 załączników.
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Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2018 roku, według działów i rozdziałów
Załącznik nr 1 obejmuje dochody i wydatki wg działów i rozdziałów
z uwzględnieniem: planu po zmianach na 30.06.2017, wykonanie oraz wskaźnik
realizacji. Dokonano także podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz
wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Omawiając
poszczególne
załączniki
dokonano
także
porównania
z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. z I półroczem roku 2017.

DOCHODY
Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach za I półrocze 2018 roku wynosił
97 119 958,- zł, wskaźnik wykonania w 56,3 %. Zmiany w planie omówiono
wcześniej.
Dochody majątkowe – plan występuje w 7 działach klasyfikacji budżetowej
i przedstawiają się następująco:
 Dział 600 – dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i z budżetów gmin
z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – kwota planowana 3 787 770 zł.
Planowane są dochody na realizację inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej
ul. Karlińska w Gościnie w kwocie 2 272 770,- zł oraz Przebudowa mostu
w Niemierzu w kwocie 1 500 000,- zł, pozostałe dochody majątkowe
planowane są w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży drewna
w kwocie 15 000,- zł.
 Dział 700 – kwota 450 000,- zł, planowana jest za sprzedaż nieruchomości
powiatu w postaci: mieszkań przy ul. Kamiennej, działek w Gościnie.
 Dział 758 – wprowadzono plan w kwocie 2 152,- zł, z tytułu
niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających – dotyczyło
Przebudowy pomieszczeń pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 Dział 801 – dochody z tytułu sprzedaży mienia w postaci złomu – planowana
kwota 2 156,- zł,
 Dział 852 – dochody z tytułu sprzedaży złomu – planowana kwota 240,- zł,
 Dział 900 – dochody z tytułu udziału środków zagranicznych (Szwajcarsko
Polski Program Współpracy) końcowe rozliczenie kosztów – 131 400,- zł,
 Dział 926 – planowana kwota 2 400 000,- zł, źródł0: Ministerstwo Sportu
na inwestycję dotyczącą przebudowy boiska przy ZSO im. M. Kopernika.
Realizacja dochodów z tytułu dotacji na inwestycje i z tytułu sprzedaży mienia
za I półrocze wynosi 53,8%.
Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się w granicach od 34% w dziale ochrona
zdrowia do 100% - obrona narodowa.
Dla celów porównawczych poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów
według działów za I półrocze 2018 i 2017.
Tabela nr 5
Dochody Powiatu Kołobrzeskiego za I półrocze 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku
(według działów)

Dz.

Nazwa
działu

I półrocze 2017
Plan po
zmianach

I półrocze 2018

Wykonanie

%

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

010 Rolnictwo

3 000,00

3 000,00

5

1 700,00

0,00

0

020 Leśnictwo

327 000,00

162 047,01

50

360 000,00

162 248,98

45

600 Transport,
łączność

5 822 146,68

2 969 113,31

51

5 309 270,00

1 375 996,47

26

700 Gospodarka
mieszkan.

3 252 300,00

1 977 755,35

59

2 523 012,00

1 946 121,00

77

7

710 Działalność
usługowa

1 464 498,00

647 182,63

44

1 499 236,00

704 499,37

47

190 479,00

152 497,38

80

236 912,00

189 932,40

80

0,00

0,00

0

33 410,00

33 410,00

100

4 397 837,00

2 795 857,14

64

4 553 838,00

2 839 673,80

62

755 Wymiar
sprawiedliw.

187 812,00

84 458,57

45

187 812,00

93 906,00

50

756 Dochody
osób fiz.i pr.

19 472 844,00

8 878 471,91

46

21 729 007,00

10 448 551,75

48

758 Różne
rozliczenia

42 638 048,00

25 945 610,00

61

41 179 502,00

26 996 616,73

61

801 Oświata,
wychowanie

4 014 854,37

2 045 670,85

51

4 204 129,44

2 094 129,44

50

851 Ochrona
zdrowia

1 521 065,00

680 591,00

45

1 223 678,00

421 144,20

34

852 Pomoc
społeczna

8 568 245,00

4 372 148,37

51

9 152 796,00

4 716 643,67

51

853 Pozost. zad.
polityki społ.

475 000,00

272 631,68

57

521 519,13

288 756,35

55

854 Edukacyjna
op. wychow.

1 606 825,00

500 146,24

31

1 745 982,49

734 373,04

42

855 Rodzina

1 316 550,00

644 524,06

49

1 371 371,00

679 101,03

49

872 672,00

685 068,41

78

581 400,00

369 869,64

62

0,00

0,00

0

93 200,00

93 205,35

100

1 600 000,00

500 000,00

31

2 400 000,00

1 526 289,00

64

97 831 175,05 53 313 923,91

54,5

98 918 618,85

55 714 468,22

56,3

750 Administracja
publiczna
752 Obrona
Narodowa
754 Bezpieczeńst
wo publiczne

900 Gosp.kom.
ochr. Środ.
921 Kultura i
Ochr. Dz.Nar.
926 Kultura
Fizyczna
OGÓŁEM
DOCHODY

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów za I półrocze 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego jest wyższy o 1,1%.
Po dokonaniu analizy dochodów w I półroczu badanych lat, stwierdzono:
 Rolnictwo – zadanie zlecone , dotacja wojewody w roku 2018 plan jest niższy
o 1 000,- zł.
 Leśnictwo – plan i wykonanie w obu badanych latach jest na porównywalnym
poziomie.
Źródłem
dochodów
są
przekazywane środki
z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rozliczenia z lat ubiegłych.
W roku 2018 plan wyższy o 33 000,- zł.
 Transport i łączność – plan jest niższy o ponad 512 tys. zł. Źródła
dochodów: zajęcie pasa drogowego, dotacje z gmin, dotacja z budżetu
państwa. Plan dochodów własnych roku 2018 stanowi w planie 28%, pozostałe
środki to dotacje na inwestycje. Dochody własne zrealizowano w kwocie
1 317 014,02 zł, natomiast dotacje w kwocie 58 982,55 zł.
 Gospodarka Mieszkaniowa – dochody roku 2018 są niższe o 22%
w stosunku do roku ubiegłego w związku z mniejszym planem w zakresie
sprzedaży mienia. Dochody bieżące to głównie udział powiatu w realizacji
dochodów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży,
dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.
 Działalność usługowa – plan roku 2018 jest na podobnym poziomie roku
2017. Główne dochody to opłaty za wydane mapki, wyrysy i wypisy w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Dochody w I półroczu roku 2018
realizowano w 47% w stosunku do planu.
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Administracja publiczna – plan wyższy o 24%. Przyczyna zwiększenia planu
w roku 2018 planowane zwroty za koszty sądowe, komornicze.
Obrona Narodowa – dotacja na zadania zlecone plan w roku
2018 33 410,- zł, środki kierowane są do Komendy Powiatowej PSP
na
realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej”,
w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
Bezpieczeństwo publiczne – zadanie z zakresu administracji rządowej –
zwiększenie w roku 2018 o 3%. Środki przeznaczone na funkcjonowanie
Komendy Powiatowej PSP. Realizacja dotacji w roku 2018 – 62%.
Wymiar sprawiedliwości – w roku 2018 dochody zostały przekazania dla
powiatu na pokrywanie kosztów funkcjonujących punktów obsługi prawnej.
Realizacja 50% planu.
Dochody od osób fizycznych i prawnych – PIT i CIT – wzrost o 11%
głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik realizacji 48%.
Różne rozliczenia – plan I półrocza roku 2018 jest niższy od roku 2017
o 1 458 546,- zł. Realizacja dochodów 61%.
Oświata i wychowanie – plan roku 2018 jest wyższy o 4,7% w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyna –wyższe dotacje na realizację
programów miękkich. Wskaźnik realizacji w roku 2018 wynosi 50%.
Ochrona zdrowia – spadek dochodów o 19 %, dotyczy dotacji celowej
na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie opłacania
składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wskaźnik
realizacji w I półroczu 2018 wynosi 34% planu.
Pomoc społeczna – wzrost (nominalny) dochodów o 7%, głównie
w dotacjach na zadania zlecone na pokrywanie działalności Powiatowych
Ośrodków Wsparcia. Wskaźnik realizacji w roku 2018 wynosi 51%.
Pozostałe zadania polityki społecznej – wzrost o 10% głównie z tytułu
dotacji z Funduszu Pracy na zadania Powiatowego Urzędu Pracy oraz z tytułu
dotacji na zadanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Edukacyjna opieka wychowawcza
- zwiększenie w roku 2018
o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wskutek
zwiększenia planu dochodów jednostek oświatowych.
Rodzina – plan roku 2018 na podobnym poziomie z roku 2017. Źródła
dochodów – dotacja Wojewody na zasiłki 500+. Realizacja planu 49%.
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska – planowane dochody
w roku 2018 są znacznie niższe od roku 2017 bo o 33%. W roku 2017
planowano dochody z tytułu korzystania ze środowiska, końcową dotację
na inwestycje, dotację z Miasta Kołobrzeg na odławianie dzikiej zwierzyny,
a w roku 2018 źródła dochodów są podobne z wyjątkiem wysokości
planowanych w części dotyczącej dotacji na inwestycje z PolskoSzwajcarskiego programu współpracy.
Kultura fizyczna – plan dochodów w roku 2018 wynosi 2 400 000,- zł
i dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „Przebudowa
boiska przy ZSO im. M. Kopernika”. Realizacja 64% planu.

Wskaźnik wykonania
w roku 2017 – 54,5%.

dochodów

za

I

półrocze

2018

wynosi

56,3%,

WYDATKI
Nieco odmiennie przedstawia się realizacja wydatków, która jest uzależniona od
posiadanych środków zgromadzonych po stronie dochodów, przychodów w postaci
zaciągniętych kredytów czy posiadanych wolnych środków na koniec roku ubiegłego.
Na rok 2018 w momencie uchwalania budżetu powiatu, nie planowano przychodów
w postaci kredytów na realizację inwestycji.
W trakcie roku w związku z koniecznością zakupu nieruchomości w Rogowie, Rada
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 900 000,- zł,
Uruchamiania kredytu nastąpi w IV kwartale br.
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Wskaźnik realizacji wydatków (według działów) kształtuje się na poziomie
od 3% - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do 56% w pozycji edukacyjna
opieka wychowawcza.
Bieżące wydatki w postaci wynagrodzeń, pochodnych, eksploatacji mienia
są wykorzystywane sukcesywnie w okresach miesięcznych.
Załącznik (nr 1) w zakresie wydatków ujęto w działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Wydatki majątkowe to planowane nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Wskaźnik planu wydatków (po zmianach) majątkowych do wydatków ogółem wynosi
14%.
W I półroczu realizacja wydatków inwestycyjnych wynosi 10,6%. Wykaz inwestycji
ujęto w załączniku nr 9 do informacji.
Dla celów porównawczych poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków
według działów za I półrocze 2017 i 2018.
Tabela nr 6
Wydatki Powiatu Kołobrzeskiego za I półrocze 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku
(według działów)

Dz. Nazwa działu

I półrocze 2017
Plan po
zmianach

I półrocze 2018

Wykonanie

%

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

010 Rolnictwo

3 000,00

150,00

5

1 700,00

0,00

0

020 Leśnictwo

360 750,00

172 277,07

48

400 000,00

181 299,07

45

600 Transp., łączn.

10 715 472,68

1 515 435,68

14

11 551 811,00

1 577 419,86

14

700 Gosp. mieszk.

324 500,00

151 941,32

47

417 000,00

111 822,62

27

710 Dział. Usług.

962 998,00

254 568,02

26

1 110 436,00

299 597,30

27

9 426 604,00

4 555 090,18

48

9 679 020,00

4 476 352,54

46

752 Obr. narodowa

0,00

0,00

0

33 410,00

0,00

0

754 Bezpiecz.publ.

4 522 337,00

2 388 563,89

53

4 643 638,00

2 343 599,96

50

755 Wym. spraw.

187 812,00

82 487,44

44

187 812,00

83 364,43

44

757 Obsł.długu p.

606 582,00

278 459,68

46

534 803,00

245 210,53

46

758 Różne rozlicz.

846 786,00

0,00

0

1 000 636,00

0,00

0

36 270 809,37

18 949 293,94

52

35 668 554,23

18 746 184,11

53

851 Ochr. zdrowia

1 568 065,00

737 542,28

47

1 266 178,00

474 178,00

37

852 Pomoc społ.

9 521 076,00

4 555 227,00

48

10 267 381,00

5 009 277,76

49

853 Pozostałe zad.
polityki społ.

2 317 732,00

1 202 061,74

52

2 567 592,13

1 220 746,70

47

10 305 922,00

5 407 899,36

52

10 417 525,49

5 790 791,80

56

5 617 565,00

2 583 311,76

46

5 371 066,00

2 562 525,98

48

201 172,00

32 567,63

16

192 417,00

6 179,04

3

921 Kult. i ochr.
dziedz.nar.

1 270 000,00

590 496,00

46

4 405 512,00

726 520,00

16

926 Kult. fizyczna

5 301 993,00

499 025,20

9

3 626 661,77

1 585 950,97

44

750 Adm. publiczna

801 Oświata,
wychowanie

854 Edukacyjna op.
wychow.
855 Rodzina
900 Gospod.kom.
ochr. Środow.

OGÓŁEM
WYDATKI

100 331 176,05

43 956 397,95 43,8 103 343 153,62 45 441 010,59 44,0

Źródło: opracowanie własne
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Plan wydatków za I półrocze roku 2018 jest wyższy o 3 %
od alogicznego okresu roku ubiegłego.
Po dokonaniu analizy wydatków w I półroczu badanych lat, stwierdzono:
 Rolnictwo – zadanie zlecone , dotacja wojewody w roku 2018
plan jest niższy o 43%, w porównaniu do 2017 roku.
 Leśnictwo – plan roku 2018 jest wyższy o 10% w stosunku do roku 2017,
głównie w części dotyczące wypłat ekwiwalentów za lasy. Realizacja w roku
2018 - 45% planu.
 Transport i łączność – plan I półrocza 2018 roku jest wyższy o 7,8%
w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost środków wynika z planowania wyższych
nakładów na inwestycje drogowe oraz na bieżące utrzymanie dróg. W ciągu
roku wprowadzono inwestycję polegająca na przebudowie mostu w Niemierzu.
Realizacja I półrocza 2018 roku - 14%. Znaczne środki będą wykorzystanie
w II półroczu w związku z zakończeniem rozpoczętych inwestycji drogowych.
 Gospodarka Mieszkaniowa – plan wydatków roku 2018 jest wyższy od
I półrocza ubiegłego roku o 28%. W roku 2018 wprowadzono inwestycję
polegającą na wykonaniu dokumentacji nieruchomości przy stadionie.
Realizacja w I półroczu 2018 roku- 27% planu
 Działalność usługowa – wysokość planowanych wydatków w I półroczu
2018 roku jest wyższa o 147 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki
dotyczą realizacji zadań geodezyjnych oraz wydatki Nadzoru Budowlanego.
Realizacja za I półrocze 2018 roku wynosi 27% planu.
 Administracja publiczna – planowane wydatki są wyższe o 3%
w stosunku analogicznego okresu
roku ubiegłego w zakresie wydatków
bieżących. W roku 2018 planowane są wydatki na imprezę z zakresu promocji
Polsko-Niemieckie zawody jeździeckie. Realizacja zadań z zakresu administracji
publicznej za I półrocze 2018 roku wynosi 46% planu.
 Obrona Narodowa – powiat otrzymał dotację w kwocie 33 410,- zł dla
Komendy Powiatowej PSP z, przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego
funkcjonariuszy. Realizacja w II półroczu br.
 Bezpieczeństwo publiczne – zadanie z zakresu administracji rządowej
(działalność Komendy Powiatowej PSP) – planowane wydatki w roku 2018
są wyższe o 3%. Wydatki w tej części obejmują także dofinansowanie
na działalność bieżącą dla Komendy Powiatowej Policji oraz dla Straży
Granicznej. Realizacja na 30.06.2018 wynosi 50%.
 Wymiar sprawiedliwości – zadanie z zakresu administracji rządowej
polegające na udostępnianiu porad prawnych w trzech punktach w Powiecie
Kołobrzeskim. Realizacja za I półrocze 2018 roku 44% planu.
 Obsługa długu publicznego – plan w roku 2017 jest niższy od 2017 roku
o 12%, głównie w wyniku zmniejszenia stóp procentowych ogłaszanych przez
NBP, a które mają wpływ na wysokość opłacanych odsetek od wcześniej
zaciąganych kredytów.
 Różne rozliczenia – rezerwa. Do rozdysponowania w II półroczu pozostaje
rezerwa w wysokości 1 000 636,- zł.
 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – w roku
2018 wydatki na oświatę są niższe od roku 2017 o 1%. Plan roku 2017 wynosił
46 576 tys. zł, plan na 2018 rok 46 086 tys. zł. Realizacja zadań w dziale 801
i 854 za I półrocze 2018 roku wynosi 53% planu.
 Ochrona zdrowia – w roku 2018 zmniejszenie wydatków o 19% w związku
z niższą dotacją na zadanie z zakresu opłacania składek za osoby bezrobotne
bez prawa do zasiłku. Realizacja za I półrocze 2018 roku wynosi 37% planu.
 Pomoc społeczna – obejmuje w roku 2018: DPS-y, PCPR, Ośrodki Wsparcia,
w roku 2016 dodatkowo finansowano koszty pieczy rodzinnej. Plan roku 2018
jest wyższy od 2017 roku o 8% w części dotyczącej Ośrodków Wsparcia.
Realizacja za I półrocze 2018 roku - 49% planu.
 Pozostałe zadania polityki społecznej – plan wydatków w roku 2018 jest
wyższy od roku ubiegłego o 11%. Środki wykorzystywane są na pokrywanie
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kosztów: działalności PUP, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
PFRON. Realizacja za I półrocze 2018 wynosi 47% planu.
Rodzina – od 2017 roku w tej części budżetu są pokrywane koszty pieczy
rodzinnej tj. świadczenia dla rodzin zastępczych - plan na 2018 rok
2 991 066,- zł ( w tym finansowanie przez Wojewodę - 696 000,- zł), oraz
koszty pobytu dzieci w Domach Dziecka – plan 2 290 000,- zł. Realizacja
zadań za I półrocze 2018 roku wynosi 48% planu.
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska – w roku 2018 spadek planu
o 4%. Realizacja za I półrocze 2018 roku wynosiła 3% planu.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – znaczny wzrost w I półroczu
bieżącego roku bo o 3 135 512,- zł . Wzrost dotyczy głównie kosztów
związanych z zakupem nieruchomości w Rogowie na potrzeby Muzeum Oręża
Polskiego. Realizacja za I półrocze 2018 roku wynosi 16%.
Kultura fizyczna i sport – spadek wydatków o 32%, w stosunku
do roku ubiegłego. W roku 2017 wykorzystano środki znacznej wysokości
na inwestycję „Przebudowa boiska przy ZSO im. M. Kopernika.
Realizacja planu 44%.

Wskaźnik wykonania wydatków za I półrocze 2018 wynosi 56,3 %, a w roku
2017 – 54,5%.

Załącznik nr 2 – wykonanie budżetów jednostek Powiatu
Kołobrzeskiego za I półrocze 2018 roku według działów i rozdziałów
Dochody i wydatki budżetu w każdym z prezentowanych załączników
są przedstawiane w różnych zestawieniach.
Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków według jednostek
organizacyjnych powiatu.
Dochody
Dochody własne pozyskiwane są przez 15 jednostek organizacyjnych powiatu.
W przypadku Starostwa realizacja dochodów obejmuje zestawienia: dotacji, subwencji
oraz dochodów własnych.
Najniższe wykonanie dochodów w jednostkach oświatowych zanotowano w: Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika – 32%, Zespole Szkół Policealnych –
38%. Dochody w pozostałych jednostkach są realizowane na bieżąco i nie odbiegają
od założonego planu. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku jednostek
oświatowych wyższe dochody są osiągane w okresie sezonu letniego.
Realizacja dochodów własnych w pozostałych jednostkach przebiega prawidłowo.
Po raz pierwszy dochody własne pozyskuje Powiatowy Urząd Pracy.
Dla celów porównawczych tabela poniższa przedstawia dochody jednostek
w okresie I półrocza 2018 roku i porównanie do roku 2017.
Tabela nr 7
Dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego za I półrocze 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki

I półrocze 2017
Plan po
zmianach

Wykonanie

I półrocze 2018
%

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

Jednostki oświatowe
Zespół Szkół Nr 1
im. H. Sienkiew.

394 167,00

115 961,50

29

426 927,00

172 982,92

40

Zespół Szkół
Ogóln. im. M.K.

395 953,00

95 080,69

24

340 931,00

108 308,98

32
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Zespół Szkół Nr 2
im. B.III.Krzyw.

139 000,00

95 497,45

69

154 940,00

74 153,72

48

Zespół Szkół im.
M. Rataja

224 600,00

38 554,92

17

153 000,00

65 972,02

43

Zespół Szkół
Morskich

382 585,00

97 956,96

26

469 335,00

206 141,39

44

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

102 000,00

42 736,57

42

107 000,00

50 718,71

47

Specjalny Ośr.Szk.
Wychowawczy

23 175,00

10 623,71

46

133 623,00

76 455,05

57

Zespół Szkół Ekon.
Hotelarkisch

2 770 743,00

1 443 214,60

52

3 091 288,00

1 418 058,72

46

290 474,00

114 144,32

39

251 538,00

95 608,06

38

0,00

0,00

0

836,49

695,49

83

4 722 697,00

2 053 770,72

43

5 129 418,49

2 269 095,06

44

Zespół Szkół
Policealnych
Por. Ps.Pedagog.
Razem jednostki
oświatowe

Pozostałe jednostki

Zarząd Dróg
Powiatowych

1 367 500,00

1 350 563,21

99

1 518 500,00

1 332 030,37

88

Dom Pom.Społ.
Gościno

2 070 566,00

1 071 755,49

52

2 214 635,00

1 147 456,02

52

Dom Pom.Społ.
Włościbórz

4 098 950,00

2 153 080,13

52

4 187 993,00

2 229 255,33

53

Powiatowy Urząd
Pracy

0,00

0,00

0

75 000,00

30 165,00

40

Powiat. Centrum
Pomocy Rodzinie

0,00

0,00

0

0,00

77,90

0

85 571 463,05

46 684 754,36

55

85 793 072,36

48 706 388,54

57

8 357 663,00

5 280 573,19

63

6 370 457,38

4 065 721,49

64

93 789 200,36

53 445 373,16

57

98 918 618,85

55 714 468,22

56,3

Star. Powiatowe –
razem, w tym:
Dochody własne
Razem pozostałe
jednostki

93 108 479,05

51 260 153,19

52

OGÓŁEM
DOCHODY

97 831 176,05

53 313 923,91

54,5

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 uległ
zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 1 087 442,80 zł.
Jednostki i placówki oświatowe
Wyższe dochody w I półroczu 2018 w stosunku do roku ubiegłego zaplanowało siedem
jednostek – za wyjątkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika,
Zespołu Szkół im. M. Rataja, Zespołu Szkół Policealnych.
Wykonanie planu roku 2018 kształtuje się na poziomie 44%.
Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu
Planowane w I półroczu 2018 roku dochody własne
pozostałych jednostek
organizacyjnych powiatu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę łączną
680 721,31 zł.
Różnice w planie między poszczególnymi źródłami dochodów Starostwa Powiatowego
przedstawia poniższa tabela:
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Tabela nr 8
Plan dochodów budżetu Starostwa Powiatowego
za I półrocze 2018, porównanie do I półrocza 2017 roku
Źródło dochodów

Plan I półrocze
2017 roku

Plan I półrocze
2018 roku

Różnica

Dochody własne
Dotacje na zad.zlec.
Dotacje-porozum.
Dotacje na zad.wł.
Dotacje pozostałe
Subwencje razem
Udziały PIT, CIT
Fundusze zagran.
Razem:

8 357 663,00
9 243 159,00
1 713 500,00
1 106 217,00
3 357 794,68
42 638 048,00
17 885 244,00
1 269 837,37
85 571 463,05

6 370 457,38
9 472 008,75
992 300,00
1 117 352,00
5 702 970,00
41 177 350,00
20 161 007,00
799 627,23
85 793 072,36

-1 987 205,62
+228 849,75
-721 200,00
+11,135,00
+2 345 175,32
-1 460 698,00
+2 275 763,00
-470 210,14
+221 609,31

Źródło: opracowanie własne

Największa różnica in plus występuje w pozycjach: pozostałe dotacje i
udział
w podatkach PIT i CIT. Z kolei zmniejszenie dochodów, które mają znaczny wpływ
na wysokość wydatków to subwencje. W przypadku dochodów własnych w roku 2017
Powiat otrzymał odszkodowania za nieruchomości na kwotę ponad 2 mln zł. W roku
bieżącym dochody tego źródła nie występują.
Ogółem plan łącznych dochodów Starostwa Powiatowego w roku 2018 jest
wyższy od roku 2017 o 1,1%.
Wydatki
Przedstawiono wg klasyfikacji (rozdziały) w 18 jednostkach organizacyjnych powiatu.
W przypadku Starostwa wydatki obejmują: udzielane dotacje dla jednostek,
inwestycje, pokrywanie kosztów dzieci przebywających w Domach Dziecka
i w rodzinach zastępczych oraz bieżące utrzymanie Rady Powiatu, Starostwa
Powiatowego.
Tabela nr 9
Wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego za I półrocze 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku
według jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki

I półrocze 2017

Wykonanie

Plan po
zmianach

I półrocze 2018
%

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

Jednostki oświatowe
Zespół Szkół Nr 1 im.
H. Sienkiewicza

4 648 786,00

2 512 664,73

54

4 499 869,00

2 556 134,12

57

Zespół Szkół Ogóln.
im. M.Kopernika

4 426 485,00

2 552 730,30

58

4 184 991,00

2 416 735,97

58

Zespół Szkół Nr 2 im.
B.III.Krzywoustego

3 305 686,78

1 862 728,11

56

3 158 879,23

1 843 051,88

58

Zespół Szkół im. M.
Rataja

4 085 681,00

2 106 347,69

51

4 508 271,00

2 228 515,59

49

Zespół Szkół Morskich

6 378 253,19

3 301 011,99

51

5 713 988,00

3 233 177,66

57

909 649,00

482 022,32

53

926 676,00

532 776,57

57

3 000 273,00

1 576 859,80

53

3 599 114,00

1 739 678,84

48

Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
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10 673 533,40

5 614 453,30

53

10 642 861,00

6 032 774,23

57

Poradnia Psychol.
Pedagogiczna

1 726 507,00

821 572,07

48

1 768 499,49

880 874,39

50

Zespół Szkół
Policealnych

1 674 951,00

924 809,57

55

1 684 242,00

940 066,28

56

53 40 687 390,72 22 403 785,53

55

Zespół Szkół Ekonom.
Hotelarkisch

Razem jednostki
oświatowe

40 829 805,37 21 755 199,88

Pozostałe jednostki
Zarząd Dróg
Powiatowych

3 890 511,00

1 459 346,94

37

4 747 456,00

1 537 950,38

32

Dom Pomocy
Społecznej Gościno

2 447 095,00

1 227 741,82

50

2 600 902,00

1 287 490,51

49

Dom Pomocy
Społecznej Włościbórz

4 501 940,00

2 125 906,50

47

4 688 163,00

2 308 188,55

49

Powiatowy Urząd
Pracy

3 479 418,00

1 728 072,73

50

3 384 344,38

1 471 420,90

43

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

3 757 096,00

1 754 346,69

47

3 935 389,00

1 869 250,96

47

Komenda Powiatowa
PSP

4 417 337,00

2 303 741,57

52

4 587 048,00

2 276 599,96

50

407 498,00

202 415,86

50

464 236,00

222 668,66

48

Starostwo Powiatowe

36 600 475,68

11 399 625,96

31

38 248 224,52

12 063 655,14

31

Razem pozostałe
jednostki

59 501 370,68 22 201 198,07

37

62 655 762,90 23 037 225,06

37

100 331 176,05 43 956 397,95 43,8

103 343 153,62 45 441 010,59

44,0

Nadzór Budowlany

OGÓŁEM WYDATKI

Źródło: opracowanie własne

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku poniżej 50% planu zanotowano
w dwóch jednostkach oświatowych i w sześciu pozostałych jednostkach
organizacyjnych powiatu. W pozostałych jednostkach wskaźnik wykonanie wydatków
za I półrocze 2018 roku jest na poziomie 50% lub przekracza ten wskaźnik.
W I półroczu 2018 plan wydatków w pięciu jednostkach (oświatowych) uległ
zmniejszeniu w stosunku do planu na 1.01.2017 głównie w wyniku zmniejszenia
subwencji. W przypadku pozostałych jednostek w jednym przypadku – PUP – plan
finansowy w I półroczu 2018 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
Plan wydatków w I półroczu 2018 roku jest wyższy od analogicznego okresu
roku ubiegłego o 3%.
Wydatki ogółem wykonano w 44% w stosunku do planu. Wskaźnik ten obejmuje
głównie wydatki bieżące. Koszty inwestycyjne występują w II półroczu.

Informacja o realizacji budżetu w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego w I półroczu 2018 roku.
Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 426 927,- zł, w stosunku do stanu
na 1.01.2018 uległ zwiększeniu o 94 143,- zł,
dochody wykonano w kwocie
172 982,92 zł, tj. 40% planu.
Pozyskiwane dochody z obiektu szkolnego w kwocie 31 787,16 zł:
 duplikaty legitymacji i świadectw,
 najem, dzierżawa – wynajem: garaży, pomieszczenia na sklepik,
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pomieszczenia gospodarce, sala gimnastyczna, sale dydaktyczne, gabinetu
medycznego, sale sportowe,
 wpływy z rozliczenia lat ubiegłych na energię, wodę, ścieki,
Pozyskiwane dochody z obiektu internatu w kwocie 141 195,76 zł:
 najem, dzierżawa – wynajem mieszkań służbowych, pomieszczeń biurowych,
kuchni i stołówki,
 dochody z usług – nocleg i wyżywienie zimowisk, kolonii, młodzieży Hufca
OHP, grupy zorganizowane, osoby indywidualne
Stan należności wymagalnych na 30.06.2018 wynosi 1 448,23 zł i dotyczy:
 wynajmu pomieszczeń na sklepik za II/2018 – niedopłata na kwotę 13,87 zł,
 wynajem Sali gimnastycznej za II 2018 roku na kwotę 1 026,- zł,
 niedopłata za mieszkanie – kwota 9,- zł,
 zakwaterowanie w internacie – 60 zł,
 zwrot za energie – 33,36 zł,
 zakwaterowanie grupy sportowej – 306,- zł,
Powyższe należności zostały uregulowane w miesiącach lipiec i sierpień.

Wydatki
Plan wydatków po zmianie wynosił 4 499 869,- zł, uległ zwiększeniu w I półroczu
o 193 668,- zł, wykonano w kwocie 2 556 134,12 zł, tj. 57% planu.
Liczba uczniów w szkole na 1.01.2018 wynosiła 520, na dzień 30.06.2018 zmniejszyła
się o 143 uczniów. W internacie przebywało 66 uczniów na 1.01.2018, natomiast
na 30.06.2018 – 47 uczniów.
Zatrudnienie: nauczyciele na dzień 30.06.2018 – 46,20 etatów. Zatrudnienie
administracji i obsługi w I półroczu wynosiło 16,51 etatów.
Do planu finansowego wprowadzono dodatkowe środki na: dokształcanie nauczycieli,
odpisy na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, realizację programu
dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Jednostka otrzymała także
dodatkową kwotę 324 146,-zł (z przychodów powiatu) na pokrycie kosztów bieżącej
działalności, w tym na podwyżki dla administracji i obsługi 41 496,- zł.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiły 83% wykorzystanych środków. W roku
2018 zaangażowano środki na pokrycie zobowiązań z roku 2017 w kwocie
74 194,31 zł, z tytułu przekazania składek ZUS i Funduszu Pracy zarówno
od pracodawcy jak i od pracownika oraz za energię, gaz, ścieki.
Na energię (woda, ciepło, energia elektryczna) wykorzystano ponad 101 428,33 zł,
tj. 4% środków.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
62 038,- zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika
Dochody
Planowane dochody na 30.06.2018 rok wynosiły 340 931,- zł (w ciągu półrocza
zwiększenie o 8 200,- zł, wykonanie 108 308,98 zł tj. tj. 32% planu.
Szkoła planowała dochody z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji
szkolnych, świadectw, najmu i dzierżawy oraz zwroty za media. W szkole
zrealizowano dochody w kwocie 29 201,43 zł, a w internacie 77 207,55 zł.
Znaczna część dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu z uwagi
na wynajem pomieszczeń i świadczenie usług noclegowych w okresie wakacji.
Jednostka nie posiada należności wymagalnych w kwocie 14,- zł.

Wydatki
Plan wydatków po zmianach wynosił 4 184 991,- zł, (zwiększenie w I półroczu
o 122 317,- zł), wykonano 2 416 735,97 zł, tj. 58% planu.
Liczba uczniów na 1.01.2018 wynosiła 448 osób. Na dzień 30.06.2018 – 294 uczniów.
Zatrudnienie w szkole i w internacie (nauczyciele) na dzień 1.01.2018 wynosiło
50 etatów i na dzień 30.06.2018 nie uległo zmianie. Administracja i obsługa –
zatrudnienie 18 etatów, nie uległo zmianie w I półroczu br.
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Koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiły 79% wykorzystanych środków. Na zakup
energii (woda, ciepło, energia elektryczna) wykorzystano 230 018,65 zł ,
tj. 7% środków. Kwota obejmuje zobowiązania za energie cieplną zobowiązanie z roku
2017 w wysokości 76 122,- zł.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
84 929,- zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz na pokrycie
brakujących środków na wydatki bieżące.
W I półroczu realizowano projekt Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży –
Euroregion Pomerania. Przyznana kwota 3 400,- zł została wykorzystana na pokrycie
kosztów pobytu młodzieży z Niemiec na realizację programu kulturalnego, w tym
wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja
Dochody
Plan dochodów własnych po zmianach wynosił 153 000,- zł, (w I półroczu uległ
zwiększeniu o 3 000,- zł), wykonano 65 972,02 zł tj. 43% planu.
Źródła dochodów: najem dzierżawa 14 działek, sal, czynsze mieszkalne - 5, wynajem
stołówki, wpływy z usług.
Wykonanie dochodów w szkole 5 590,20 zł, oraz w internacie – 60 381,82 zł.
Jednostka na 30.06.2017 posiadała należność wymagalną w kwocie
1 067,52 zł, która została uregulowana w miesiącu lipcu.

Wydatki
Plan wydatków na 30.06.2018 wynosi – 4 508 271,- zł, (w I półroczu uległ
zmniejszeniu o 2 628,- zł), wykonano 2 228 515,59 zł, tj. 49% planu.
Liczba uczniów na 1.01.2018 wynosiła 281 osób. Natomiast na dzień 30.06.2018
odpowiednio 193.
Zatrudnienie,
pracownicy
na
stanowiskach
pedagogicznych
wg
stanu
na 1.01.2018 wynosiło 40,62 etatów, na dzień 30.06.2018 odpowiednio
39,57 etatów. Liczna etatów na stanowiskach administracji i obsługi na 30.06.2018
wynosi 18 etatów.
Koszty zatrudnienia pracowników w I półroczu wyniosły 83% wykorzystanych
środków. Na zakup energii (woda, ciepło, energia elektryczna) wykorzystano
45 511,67 zł, tj. 2% środków.
Szkoła wypłaca nauczycielom dodatki wiejskie dla 41 nauczycieli w kwocie łącznej
68 501,51 zł.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
14 993,- zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych.
Z przychodów powiatu przekazano 269 745,- zł, w tym na podwyżki dla administracji
i obsługi w kwocie 24 745,- zł.
Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rachunek dochodów własnych

Plan dochodów i wydatków wynosił
360 000,- zł, wykonano dochody –
174 673,15 zł – 48% planu i wydatki 150 873,32 zł – 42% planu. Zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu dochodami rachunku są wpłaty za żywienie, natomiast
wydatkami – koszty żywienia.

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
Dochody
Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2018 wynosił 154 940,- zł (w I półroczu
zwiększono o 27 940,- zł), wykonano 74 153,72 zł, tj. 48% planu.
Źródła dochodów: wynajem boiska, dzierżawa dachu na antenę satelitarną, wynajem
sal lekcyjnych, opłaty za szkolenia ODZ uczniów z innych szkół, wynajem Sali
gimnastycznej, wynajem stołówki.
Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wydatki

Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 3 158 879,23 zł (w I półroczu zwiększono
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o 111 468,23 zł), wykonano 1 843 051,88 zł, tj. 58% planu.
Liczba uczniów na 1.01.2018 wynosiła 407 osób, w tym: szkoła specjalna – 31
uczniów.
Na dzień 30.06.2018 liczba uczniów wynosiła łącznie 278, w tym szkoła specjalna 19
uczniów.
Zatrudnienie pracownicy na stanowiskach pedagogicznych – 29,39 etatów
na 1.01.2018 i 27,80 na dzień 30.06.2018 roku. Liczba etatów na stanowisku
administracyjno-obsługowym – 12, nie uległa zmianie w I półroczu.
Koszty zatrudnienia pracowników wynosiły 85% wykorzystanych środków. Koszt
zakupu energii (woda, ciepło, energia elektryczna) wynosił 55 433,25 zł.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
74 095,- zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.
Z przychodów powiatu przekazano 196 150,- zł, w tym na podwyżki dla administracji
i obsługi w kwocie 15 400,- zł.
Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych.

Zespół Szkół Morskich
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 469 335,- zł (w I półroczu wprowadzono
18 056,- zł), wykonano 206 141,39 zł, tj. 44% planu.
Dochody pozyskane z obiektu szkolnego – 20 323,16 zł oraz z internatu
185 819,23 zł. Stan należności na 30.06.2017 wynosi ogółem 289 303,18 zł.
Należności dotyczą:
 Należność kontrahenta z Sosnowca – 126 617,88 zł,
który wynajmował
pomieszczenia
internatu
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej
tj. kolonii w roku 2000. Wobec dłużnika wszczęto postępowanie sądowe
i w kolejności komornicze. Dłużnik posiada wiele zaległości wobec innych
podmiotów, dlatego spłaty w roku 2017 nie wpłynęła żadna kwota należności.
Z informacji uzyskanej z kancelarii komorniczej wynika, że u dłużnika nastąpił
ponowny zbieg egzekucji i dalsza spłata należności nastąpi po zaspokojeniu
kosztów postepowania procesowego pozostałych wierzycieli. Obecnie
miesięczna spłata należności wynosi 14,68 zł.
 Należność byłej Głównej Księgowej jednostki – 149 677,73 zł. Tytuł
wykonawczy w tej sprawie posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności
nadany na wniosek jednostki przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. W związku
z uzyskaniem informacji o zgonie dłużnika, jednostka przekazała sprawę do
Kancelarii Prawnej w dniu 26.09.2017 roku, celem ustalenia spadkobierców
i przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Z uzyskanej informacji
z Kancelarii wynika, że Sąd wyznaczył termin sprawy na 1.08.2018 roku.
 Należność J. Maskiewicza z tytułu zaległego czynszu za mieszkanie służbowe
w latach 2009-2012 w kwocie 11 261,27 zł. Kwota wpłat przekazanych przez
Komornika wynosiła 421,40 zł.
 Należność 940,- zł, z tytułu opłat uczniów za internat.
 Należności od uczniów i nauczycieli tytułem kosztów za wyżywienie w kwocie
806,30 zł. Opłaty od uczniów są monitorowane i w przypadku braku wpłaty
uczeń nie otrzymuje posiłku w następnym miesiącu.

Wydatki
Plan
budżetu
po
stronie
wydatków
na
dzień
30.06.2018
wynosił
5 713 988,- zł (zwiększenie w ciągu I półrocza 157 565,- zł) wykonano
3 233 177,66, tj. 57% planu.
Liczba uczniów na 1.01.2018 wynosiła 421 osób, na dzień 30.06.2018 liczba uczniów
wynosi 299.
Zatrudnienie (naucz.) 1.01.2018 – 58,45 etatów, na dzień 30.06.2018 –
55,74 etaty.
Koszt zatrudnienia pracowników stanowił 81% wykorzystanych środków. Zakup
energii (woda, ciepło, energia elektryczna) 143 143,41 – 4% środków.
W I półroczu ZSM wykonał modernizację dwóch pokoi w internacie.
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W ramach remontów wykonano: usuniecie awarii centrali wentylacyjnej w kuchni,
montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, naprawę łodzi hybrydowej, wymianę
kamer monitoringu obiektów, wymianę wykładzin w jednym pokoju.
Z
rezerwy
oświatowej
przekazano
dla
szkoły
kwotę
w
wysokości
115 482,- zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Z przychodów powiatu przekazano 143 017,- zł, w tym na podwyżki dla pracowników
administracji i obsługi w kwocie 37 996,- zł.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rachunek dochodów własnych

Utworzony został przez Radę Powiatu wyłącznie w celu wyodrębnienia zadań
polegających
na
„żywieniu
w
szkole”.
Plan
dochodów
i
wydatków
na 30.06.2018 wynosił 516 000,- zł, wykonanie: dochody – 214 094,14 zł, tj. 41%
planu i wydatki 227 496,41 zł, tj. 44% planu.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 3 091 288,- zł (w ciągu I półrocza uległ
zwiększeniu o 259 720,- zł), wykonano 1 418 058,72 zł, tj. 46% planu.
Źródłami dochodów są m.in:
 grzywny i inne kary – dochody za bezumownie korzystanie z obiektu Ośrodka
Gryf – 294 570,- zł,
 różne opłaty: duplikaty świadectw, legitymacji,
 najem, dzierżawa – Centrum Odnowy Biologicznej Gryf, osoby fizyczne, kiosk
szkolny, sale lekcyjne, terenu pod reklamę,
 usługi: utargi restauracji, recepcji, rozliczenie z c.o. Szkoła Podstawowa Nr 3,
media – (969 478,75 zł),
 pozostałe dochody: odsetki od nieterminowych wpłat, darowizny, praktyki
uczniów, wpłaty za sympozjum.
Należności wymagalne na 30.06.2018 wynoszą 1 020,- zł z tytułu usługi
gastronomicznej, które uregulowano w miesiącu lipcu.

Wydatki

Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił, 10 642 861,- zł (zwiększenie w I półroczu
548 373,- zł, realizacja za I półrocze 6 032 774,23 zł, tj. 57% planu.
Liczba uczniów na 1.01.2018 wynosiła 842 osób. Liczba uczniów na dzień 30.06.2018
wynosiła 632.
W praktykach zawodowych w warsztatach szkolnych w I półroczu uczestniczyło
279 uczniów.
Zatrudnienie – nauczyciele na 1.01.2018 wynosiło łącznie
87,62 etatów, a na
30.06.2018 – 90,41 etatów. Administracja i obsługa liczy 48 osób.
Koszt zatrudnienia pracowników to 80% wykorzystanych środków. Zakup energii
(woda, ciepło, energia elektryczna) 245 083,50 zł tj. 4% wykorzystanych środków.
Jednostka ponosi znaczne koszty związane z zakupem środków żywności
(CKP i CKU) – w I półroczu wykorzystano kwotę 233 507,38 zł.
W I półroczu realizowano programy wspólnie z Partnerem Niemieckim i tak:
 „Uchodźctwo i azyl w Europie” – realizacja w Kołobrzegu. Uczestnicy – 28 osób
młodzież polska i niemiecka. Celem projektu było zapoznanie uczniów
z problemami uchodźców w Europie.
 „Uchodźctwo i azyl w Europie” – realizacja w Eberswaldzie. Uczestnicy – 28 osób
młodzież polska i niemiecka. Celem projektu było zapoznanie uczniów
z problemami uchodźców w Europie
 „Tajemnice Pomorza Zachodniego”. Fascynujące legendy, piękne miejsca, niezwykli
ludzie. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z ciekawymi i mało znanymi
miejscami w regionie, poznanie historii tych stron, legend, podań ludowych i losów
ludzi, którzy tam mieszkali.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
173 610,- zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 679 602,- zł, w tym na podwyżki dla
administracji i obsługi kwota 68 152,- zł.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
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Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 133 623,- zł (w I półroczu zwiększono
o 32 890,- zł), wykonano 76 455,05 zł, tj. 57 % planu.
Źródła dochodów: opłaty za pobyt wychowanków w internacie, wpłaty z dowozu
uczniów do szkoły.
Na dzień 30.06.2018 jednostka posiadała należności wymagalne w kwocie
93,33 zł, które uregulowano w miesiącu lipcu.
Wydatki
Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 3 599 114,- zł (zwiększenie w ciągu
I półrocza o 133 354,- zł) , wykonano 1 739 678,84 zł, tj. 48% planu.
Na dzień 1.01.2018 łączna liczba uczniów wynosiła 73, w tym: szkoła podstawowa –
42, gimnazjum – 25, szkoła przyspasabiająca doi pracy – 6 uczniów. W internacie
przebywało 9 uczniów. Na dzień 30.06.2018 liczna uczniów nie uległa zmianie.
Zatrudnienie na 1.01.2018 (nauczyciele) wynosiło 26,94 etatów, w I półroczu
nie uległo zmianie. Administracja i obsługa liczy 13 etatów.
Koszty zatrudnienia stanowią 89% wykorzystanych środków. Koszty zakupu energii
elektrycznej, wody, ciepła – 26 145,70 zł.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
20 652,- zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 224 645,- zł, w tym na podwyżki dla
administracji i obsługi kwotę 18 445,- zł.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosi 107 000,- zł (w I półroczu zwiększenie
o 17 000,- zł), wykonano 50 718,71 zł, tj. 47 % planu.
Źródłem dochodów jest wynajem hali sportowej dla różnych podmiotów
na podstawie zawartych umów , opłaty za wynajem powierzchni reklamowej na hali
sportowej, odsetki od nieterminowych wpłat.
Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Wydatki

Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 926 676,- zł (zwiększenie w I półroczu
o 18 984,- zł), wykonano 532 776,57 zł, tj. 57% planu.
W I półroczu z zajęć pozalekcyjnych korzystało 434 uczestników.
Zatrudnienie na 1.01.2018 wynosiło 10,33 etatów (nauczyciele) i 5,25 etatów
(administracja i obsługa). Stan zatrudnienia w jednostce w ciągu I półrocza nie uległ
zmianie.
Koszty zatrudnienia pracowników stanowią 88% wykorzystanych środków. Koszty
energii, ciepła i wody wynosiły 17 201,56 zł.
Budżet
po
stronie
wydatków
wykorzystano
głównie
na
wynagrodzenia
i utrzymanie jednostki.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych
i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosi 836,49 zł (w I półroczu zwiększenie
o 836,49 zł), wykonano 695,49 zł, tj. 83 % planu.
Źródłem dochodów jest rozliczenia z roku ubiegłego – dotyczyło nadpłat wynagrodzeń
przy realizacji programu „Za życiem”.
Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

20

Wydatki
Plan na dzień 30.06.2018 wynosił 1 768 499,49 zł (zwiększenie w I półroczu
o 276 131,49 zł), wykonano 880 874,39 zł, tj. 50% planu.
Zatrudnienie w I półroczu nie uległo zmianie i wynosiło 17,40 etatów (nauczyciele),
administracja i obsługa – 4,1 etatów także nie uległa zmianie.
Koszty zatrudnienia stanowią 85% budżetu. Koszty energii, elektrycznej, cieplnej
i wody – 9 053,64 zł.
Z przychodów powiatu przekazano 95 010,- zł, a tym na podwyżki dla administracji
i obsługi 5 460,- zł.
Na dzień 30.06.2018 do badań przyjęto ogółem 1052 dzieci i młodzieży.
Wydano 377 opinii psychologiczno–pedagogicznych.
Zespół
Orzekający
wydał
110
orzeczeń
do
kształcenia
specjalnego,
46 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Pomocą bezpośrednią objęto
2782 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych i nie posiada zobowiązań
wymagalnych.

Zespół Szkół Policealnych
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 251 538,- zł (Uległ zwiększeniu
w I półroczu o 7 300 zł), wykonano 95 608,06 zł, tj. 38% planu.
Źródła
dochodów:
wynajem
sal
lekcyjnych,
pokoi
w
internacie
dla wczasowiczów podczas wakacji, opłaty za pobyt młodzieży w internacie,
wydawania duplikatów świadectw, zwrot za media, odsetki od nieterminowych wpłat.
Jednostka na 30.06.2018 posiada należności wymagalne w kwocie
23 313,56 zł, w tym:
 kwota 1 320,- zł – dzierżawa stołówki, wysłano wezwanie do zapłaty,
 kwota 21 717,81 zł, za czynsz (Bistro Medyk) – wysłano wezwanie do zapłaty,
spłata następuje w małych kwotach.

Wydatki

Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 1 684 242,- zł (zwiększenie w I półroczu
o 35 263,-zł), wykonano 940 066,28 zł, tj. 56% planu.
Liczna uczniów na 1.01.2018 wynosiła 102, na koniec I półrocza 79 uczniów.
Zatrudnienie na 1.01.2018 – 16,87 etatów, na koniec I półrocza
15 etatów.
Administracja i obsługa nie ulega zmianie i wynosi 12 etatów.
Koszty zatrudnienia stanowią 81% wykorzystanych środków. Zakup energii (woda,
ciepło, energia elektryczna)- 89 032,76 zł, tj. 9% wykorzystanych środków.
W I półroczu z rezerwy oświatowej przekazano dla szkoły kwotę w wysokości
8 475,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 115 624,- zł, a tym na podwyżki dla
administracji i obsługi kwota 20 524,- zł.
Zespół Szkół policealnych
kształci młodzież na kierunkach: technik masażysta,
terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik stylizacji medycznej,
higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych oraz zobowiązań
wymagalnych.
Łączny
plan
dochodów
własnych
jednostek
oświatowych
wynosił
po zmianach 5 129 418,49,- zł i był wyższy od analogicznego okresu roku
ubiegłego o 406 721,49 zł. Dochody wykonano w wysokości 2 269 095,06 zł,
tj. 44,2% planu.
Z przychodów i dochodów powiatu na pokrywanie kosztów funkcjonowania
jednostek i placówek oświatowych przekazano łącznie 2 368 154,- zł.
Łączny plan
wydatków jednostek i placówek oświatowych wynosił
po zmianach 40 687 390,72 zł i był niższy od analogicznego okresu roku
ubiegłego o 142 414,65 zł. Wydatki wykonano w wysokości 22 403 785,53 zł,
tj. 55,1% planu.
W I półroczu w ramach wydatków bieżących wypłacono podwyżki dla
nauczycieli średnio o 5% miesięcznie oraz podwyżki dla administracji
i obsługi.
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Poniższe zestawienie przedstawia realizację wydatków
w podziale na podstawowe, kierunki wydatkowania.

według

jednostek,

Tabela nr 10
Realizacja wydatków jednostek i placówek oświatowych
w I półroczu 2018 roku według
podstawowych kierunków wydatkowania
(porównanie do roku 2017)
Rodzaje wydatków
Nazwa jednostki

Koszty
pracown.

ZS im. Nr 1 im. H.S.
-2017 r.

Pozostałe

Razem

123 934

3 023

138 930

2 512 665

2 270 412

105 268

2 844

177 610

2 556 134

2 942 137

182 057

116 750

211 786

2 552 720

2 049 027

230 019

13 074

124 616

2 416 736

1 916 668

66 838

1 606

121 237

2 106 349

2 039 495

45 512

1 966

141 542

2 228 515

1 689 552

71 565

5 622

95 989

1 862 728

1 652 619

55 433

2 212

132 788

1 843 052

2 727 323

220 911

21 900

330 878

3 301 012

2 831 552

143 143

48 903

209 580

3 233 178

4 708 213

250 947

4 699

650 594

5 614 m453

5 115 211

245 083

21 061

651 419

6 032 774

1 529 186

27 409

0

20 265

1 576 860

1 640 734

26 146

0

72 799

1 739 679

441 146

16 935

0

23 941

482 022

501 595

17 201

0

13 981

532 777

785 961

9 904

9 650

16 057

821 572

812 635

9 054

1 162

58 023

880 874

771 545

84 992

365

67 907

924 809

804 324

89 033

241

46 468

940 066

18 858 509

1 055 492

163 615

1 677 584

21 755 200

ZSO im. M. Kopernika
– 2017 r.
- 2018 r.
Zespół Szk.ImM.Rataja
- 2017 r.
- 2018 r.
Zespół Szkół Nr 2 im.
B.III.K.
–2017 r.
- 2018 r.
Zespół Szkół Morskich
– 2017 r.
- 2018 r.
Zespół Szkół Ekon.Hot.
- 2017 r.
- 2018 r.
Sp. Ośrodek Szk.Wych.
-2017 r.
- 2018 r.
Ogn. Pracy Pozaszk.
-2017 r.
- 2018 r.
Por. Psycholog. Pedag.
- 2017 r.
- 2018 r.
Zespół Szk.Policealn.
– 2017 r.
- 2018 r.

% udział w
wydatkach ogólnych
– 2017 rok
OGÓŁEM – 2018 rok

Remonty/i
nwest.

2 246 778

- 2018 r.

OGÓŁEM – 2017 rok

Energia,
gaz, woda

87%
19 717 604

% udział w
wydatkach ogólnych
– 2018 rok

88%

5%

1%

965 892

91 463

5%

0%

Źródło: opracowanie własne
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7%
1 628 826

7%

100%
22 403 785

100%

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższe wydatki jednostek
i placówek oświatowych ujęte są w grupie wydatków koszty pracownicze,
które
obejmują:
wynagrodzenia
osobowe
i
bezosobowe,
pochodne
od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis
na fundusz socjalny.
W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego udział poszczególnych rodzajów
wydatków za wyjątkiem pozycji koszty pracownicze wszystkie pozostałe wydatki
są niższe.
Koszty pracownicze uległy zwiększeniu w I półroczu 2018 roku o kwotę o ponad
859 tys. zł, w związku z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli o 5% oraz
z podniesieniem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.
Dokonując analizy wykorzystania środków w okresie I półrocze 2018, porównując
do stanu na 30.06.2017, stwierdzono, że:
 łączne wydatki jednostek i placówek oświatowych w roku bieżącym są wyższe
od roku ubiegłego o 2,98%,
 zużycie energii (woda, ciepło, energia elektryczna) jest niższe o 8,49%, w
jednym przypadku (ZSO im. M. Kopernika) nastąpił wzrost o 26%, z tytułu
energii cieplnej,

w roku 2018 nakłady na inwestycje i remonty są znikome z uwagi na brak
środków,
 pozostałe wydatki kształtują się na podobnym poziomie w badanych latach.

Zarząd Dróg Powiatowych
Dochody
Planowane dochody na 30.06.2018 wynoszą 1 518 500,- zł ( w I półroczu uległy
zwiększeniu o 200 000,- zł), wykonano 1 332 030,37 zł, tj. 88% planu.
Głównym źródłem dochodów własnych jest opłata za zajęcie pasa drogowego,
pozostałe dochody uzyskiwane są z tytułu: dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży
drewna.
Należności wymagalne na 31.06.2018 wynoszą – 221 327,18 zł i dotyczą
wyłącznie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Z powyższej kwoty:
 należność – 29 152,51 zł, decyzja z lat 2005-2018 –skierowano 32 tytuły
wykonawcze do Urzędu Skarbowego,
 należność – 155,- zł, decyzja z roku 2016,
wystawiono upomnienie
(beneficjenta nie można ustalić, ponieważ podał fałszywe dane),
 kwota 175 350,- zł, składa się z dwóch decyzji karnych za zajęcie pasa
drogowego bez zezwolenia, wszczęto postepowanie wyjaśniające,
 należność 16 669,67 zł, decyzje z roku 2018, wystawiono 26 upomnień,
 należność 365,60 zł

Wydatki
Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 4 747 456,- zł (w I półroczu zwiększono
o 1 020 600,- zł), wykonanie 1 537 950,38 zł, tj. 32% planu.
Zatrudnienie w na dzień 1.01.2018 wynosiło 31 etatów.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 57% zrealizowanych wydatków.
W ciągu I półrocza wprowadzono trzy inwestycje: chodnik w Białokurach, sygnalizacja
świetlna ul. Starynowska, chodnik ul. Mazowiecka na łączna kwotę 780 000,- zł.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 40 600,- zł, na podwyżki wynagrodzeń
pracowników.
Bieżące utrzymanie dróg obejmuje zarówno okresy zimowe jak i letnie.
Zakres zadań wykonywanych w I półroczu przedstawia poniższa tabela.
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Tabela nr 11
Zadania wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych
w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie

Zakres zadań

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy
Lubkowickiej w Gościnie
Inwestycje wykonano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosiła 500mb.
Całkowity Koszt zadania 2 843 913,95 zł. Inwestycja zakończona w czerwcu. Płatność z planu
finansowego Starostwa Powiatowego w miesiącu lipcu br

2.Przebudowa ul. Starynowskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej na
odcinku od ul. Michałowskiego/Akacjowa do ul. Obozowej w Kołobrzegu
W ramach zadania wykonano chodnik oraz ścieżkę rowerową, przebudowano także zjazdy do
posesji. Koszt zadania 320 738,45 zł.
Zapłata w miesiącu lipcu br.

3.Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3354Z – ul.
2
Mazowiecka w Kołobrzegu o powierzchni ok 5000m
W miesiącu czerwcu trwały prace drogowe związane z układaniem masy. Zakres obejmował
remont nawierzchni o długości 770 m od skrzyżowania z ul. Artyleryjską do skrzyżowania z ul.
Wesołą w Kołobrzegu.
Wartość robót 441 403,95 zł.

4.Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3309Z RościęcinoRzesznikowo na odcinku od miejscowości Siemyśl do miejscowości Gorawino
– budowa chodnika w miejscowości Białokury od km 1+386,00 do km
2+033,00
Wartość zadania 502 718,57 zł.
Termin wykonania do 31 sierpnia 2018 roku.

5.Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

W czerwcu rozpoczęto prace związane z przebudową chodnika o powierzchni 1000m 2. Planowane
zakończenie prac do końca lipca 2018 roku.
Koszt całkowity 124 000,- zł.

6.Remonty i inwestycje infrastruktury drogowej
- od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wiosenną w Dygowie, ul. Barcińska w Dygowie,
w miejscowości Dębogard,
- remont drogi Stramnica-Stojkowo
- wykonanie chodnika Sianożęty-Ustronie Morskie o długości 300 mb
- remont chodnika przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu

7.Oznakowanie pionowe ulic i dróg powiatowych
ZDP w kwietniu zlecił firmie dostawę 161 znaków drogowych na łączna kwotę 19 088,49 zł.
Pracownicy wykonują montaż, demontaż, mycie, konserwacje znaków – na bieżąco.
Ponadto zamontowano lustra drogowe służące poprawie bezpieczeństwa w Bogucinie oraz w
Charzynie.

8.Oznakowanie poziome dróg powiatowych
ZDP podpisał umowę na wykonanie oznakowania poziomego, która wykonała usługę z zakresu
malowania i oznakowania poziomego cienkowarstwowego, malowanego farbami akrylowymi o
grubości 03-0,8 mm. Ilość oznakowania poziomego wynosiła 5909,89 m2. Wartość zadania
89 619,50 zł.

9.Profilowanie i uzupełnianie dróg gruntowych
ZDP w swoim zarządzie posiada 27 km dróg gruntowych.
Wykonywano prace na drogach gruntowych w Gminach: Dygowo, Siemyśl, Kołobrzeg, Rymań.

10.Remonty cząstkowe dróg powiatowych
ZDP wykonuje remonty przy zastosowaniu:
-masy z recyklera,
-grysu bazaltowego i emulsji asfaltowej przy zastosowaniu remontera typu Patcher,
-masy na zimno
Na wykonane prac remontowych wykorzystano:
-25,08 ton emulsji asfaltowej,
-87 ton kruszywa frakcji 2-8,
-31 ton kruszywa frakcji 8-16,
-14 ton masy asfaltowej za zimno
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Remonty cząstkowe wykonywano na odcinkach dróg w każdej Gminie Powiatu Kołobrzeskiego.
Koszt zakupu materiałów wynosił 62 057,01 zł.

11.Zadania pozostałe
- montaż ławek, awaryjne naprawy zapadnięć na jezdniach,
- odwodnienia na drogach: naprawy przepustów, naprawy kanalizacji deszczowej,
- sprzątanie i zamiatanie dróg i ulic,
- koszenie trawników, poboczy i pasów zieleni,
- przycinka i wycinka drzew, wycinka zakrzaczeń, karczowanie pni,
- nasadzenia drzew – zakupiono 193 sztuki drzew za kwotę 19 299,60 zł,
- przeglądy okresowe 21 obiektów mostowych – koszt zadania 5 424,30 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej – chodnik w Białokurach,
- zimowe utrzymanie dróg, przeprowadzono 10 „akcji zima” w lutym i w marcu, zakupiono sól
drogowa o wartości 67 321,72 zł,
- prace wykonywano także na terenie bazy ZDP tj.: konserwacje i naprawy sprzętu,
przygotowanie mieszanki solno-piaskowej, roboty porządkowe.
Źródło: na podstawie danych ZDP

W I półroczu Zarząd Dróg Powiatowych wydał:
 47 decyzji administracyjnych wydawanych w związku z wykonywanymi
robotami w obrębie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń obcych i reklam,
 72 decyzji zezwalających na ustawienie obiektu handlowego,
 25 decyzji administracyjnych i postanowień warunki techniczne wykonania
zjazdów z dróg powiatowych,
 63 decyzji administracyjnych i postanowień uzgadniających lokalizację
urządzeń obcych w pasie drogowym,
 54 opinie dla decyzji o warunkach zabudowy.
Po dokonaniu analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, stwierdza się, iż:
- koszty zarządzania (administracja) stanowią 24,4% środków,
- koszty utrzymania dróg – 74,6% środków.
Jednostka nie posiada rachunku dochodów własnych oraz nie stwierdzono
występowania zobowiązań wymagalnych.

Dom Pomocy Społecznej Gościno
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018
wynosi 2 214 635,- zł (w ciągu I półrocza
wprowadzono 1 237,- zł), wykonano 1 147 456,02 zł, tj. 52% planu.
Źródłem dochodów były:
 wpływy z najmu –dotyczą wpłat czynszów za mieszkania pracowników
i rencistów,
 wpływy z usług – dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy
za obiady oraz za usługi pralnicze,
Jednostka na dzień 30.06.2018 posiada należności wymagalne w wysokości
2 230,52 zł, w tym:
 kwota 1 293,85 zł, odpłatność za pobyt, zgłoszono wierzytelności do SR
w Olsztynie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
– postepowanie w toku,
 kwota 936,67 zł dotyczy odpłatności
za pobyt, prowadzono czynności
windykacyjne – rozmowy w kierunku zawarcia porozumienia z celu
dobrowolnego spłacania powstałych zaległości, dłużnik odmówił zawarcia
porozumienie, wówczas zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków na 30.06.2018 wynosił 2 600 902,- zł (plan zwiększony
w I półroczu o 104 504,- zł), wykonano 1 287 490,51 zł, tj. 50% planu.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 91 611,- zł, w tym na podwyżki dla
pracowników 47 950,- zł, oraz na częściowe sfinansowanie odpraw emerytalnych
w kwocie 43 661,- zł.
Zatrudnienie na 1.01.2018 wynosiło 38,25 etatów, po zmianie na 30.06.2018 –
37,75 etatów.
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Liczba pensjonariuszy na dzień 1.01.2018 roku wynosiła 59, w tym objętych dotacją
10 osób. Liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2018 roku wynosi 60, w tym objętych
dotacją 10 osób.
Dzienna stawka żywieniowa w I półroczu wynosiła 9,25 zł.
Koszty zatrudnienia pracowników stanowią 69% wykorzystanych środków. Kolejne
znaczne wydatki jednostki to:
 zakup żywności – 93 944,66 zł, tj. 7% wydatków,
 zakup energii (woda, ciepło, energia elektryczna) 157 483,71 zł ,
tj. 12% wydatków.
DPS w Gościnie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dom Pomocy Społecznej Włościbórz
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 4 187 993,- zł (w I półroczu uległ zwiększeniu
o 168 426,- zł), wykonano 2 229 255,33 zł, tj. 53 % planu.
Źródłem dochodów jednostki są: odpłatność mieszkańców za pobyt w domu, usługi
pralnicze, noclegi, wynajem, czynsz za mieszkanie, dopłaty do wyżywienia.
Stan należności na 30.06.2018 wynosi 894,30 zł, dotyczyły odpłatności mieszkańców
i zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Wydatki

Wydatki DPS na dzień 30.06.2018 wynosiły 4 688 163,- zł (w I półroczu zwiększono
o 271 596,- zł), wykonano 2 308 188,55 zł, tj. 49% planu.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 95 550,- zł na podwyżki dla pracowników.
Liczba pensjonariuszy na dzień 1.01.2018 wynosiła 105, w tym objętych dotacją
14 osób. Liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2018 wynosi 104, w tym objętych
dotacją 12 osób.
Dzienna stawka żywieniowa w I półroczu wynosiła 9,23 zł w DPS Włościbórz
i 10,23 zł w Filii w Kołobrzegu.
Zatrudnienie na 1.01.2018 wynosiło 65 etatów, a na dzień 30.06.201871,5 etatów.
Koszty zatrudnienia pracowników stanowią 71% wydatków.
Głównymi pozapłacowymi wydatkami są:
 zakup środków żywności – 229 809,02 zł, tj. 10 % wydatków,
 zakup
energii (woda, ciepło, energia elektryczna) 152 412,49 zł,
tj. 7% wydatków.
Na usługi remontowe wykorzystano 47 685,87 zł. Wykonano: remont klatki
schodowej DPS Filia, remont pokrycia dachowego w Filii w Kołobrzegu, naprawę
zbiorczej instalacji telewizyjnej.
Systemem gospodarczym wykonano m.in.:
 remont 10 toalet,
 malowanie w pięciu pokojach mieszkańców,
 naprawa kanalizacji w Filii w Kołobrzegu,
 malowanie stołówki w Filii w Kołobrzegu,
 remont pralni w Filii w Kołobrzegu,
 remont pokoju odwiedzin.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Urząd Pracy
Dochody
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 75 000,- zł, (w I półroczu wprowadzono plan
dochodów), wykonano 30 165,- zł, tj. 40 % planu.
Źródłem dochodów jednostki są:
 wpłaty związane z wnioskami o wydanie zezwolenia na prace sezonową,
 wpłaty związane z oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi.

Wydatki
Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił 3 384 344,38,- zł ( w I półroczu uległ
zwiększeniu o 121 185,38 zł), wykonano 1 728 072,73 zł, tj. 43 % planu.
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Łączne zatrudnienie na dzień 1.01.2018 wynosiło 36,5 etatów.
Z przychodów powiatu przekazano kwotę 39 200,- zł, na podwyżki dla pracowników.
Koszty zatrudnienia pracowników stanową 92% wydatków na utrzymanie jednostki
(bez zadania zleconego - składki na ubezpieczenia zdrowotne). Koszty energii
elektrycznej, cieplnej, wody wynosiły 16 299,32 zł.
Jednostka wykonuje zadanie zlecone administracji rządowej – opłaty składek
zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
W PUP na dzień 30.06.2018 zarejestrowanych było 878 osób bezrobotnych,
z tego 173 osób z prawem do zasiłku.
Miesięcznie wydawano 1150 decyzji z zakresu bezrobocia.
Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, która podlegała
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wynosiła 1196 osób.
Planowana kwota na opłaty składek zdrowotnych wynosiła 1 174 000,- zł, wskaźnik
wykonania 36% planu tj. 420 954,15 zł.
Jednostka wykazała w sprawozdaniu Rb-N - należności wymagalne, które
występują w Funduszu Pracy na kwotę 244 172,65 zł.
Natomiast zobowiązania wymagalne występują także w Funduszu Pracy
na kwotę 11 203,95 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan dochodów na 30.06.2018 wynosił 0,- zł,
rozliczenia z lat ubiegłych.

wykonano 77,90 zł, tj. – dotyczy

Wydatki
Budżet po stronie wydatków na dzień 1.01.2018 wynosił 3 935 389,- zł (w I półroczu
uległ zwiększeniu o 190 241,- zł), wykonano 1 869 250,96 zł, tj. 47% planu.
Zatrudnienie w jednostce wynosi 16 etatów.
Koszty
zatrudnienia
pracowników
stanowią
87%
wydatków
planowanych
na działalność PCPR. Łącznie na działalność PCPR wykorzystano kwotę 452 375,24 zł.
Do głównych zadań wykonywanych przez PCPR należy:
 umieszczanie dzieci w Domach Dziecka,
 umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych,
 zadania zlecone administracji rządowej,
 realizacja programu unijnego.
Domy Dziecka
Liczba dzieci przebywających na dzień 30.06.2018 wynosi 40 osób. Koszt pobytu
dzieci w Domach Dziecka na koniec I półrocza zamknął się w kwocie
998 593,49 zł (kwota ujęta w planie finansowym Starostwa).
Starostwo przekazuje środki dla powiatów, z którymi zostały podpisane stosowne
porozumienia w sprawie pokrywania kosztów pobytu dzieci w Domach Dziecka - plan
środków na ten cel ujęty jest w Starostwie.
Plan wydatków na placówki opiekuńczo – wychowawcze realizowane bezpośrednio
przez PCPR wynosił 200 000,- zł, wydatkowano 48 971,61 zł, tj. 26% planu.
Środki wykorzystano na:
 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych, 5 wychowanków młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, 3 wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz
1 wychowanki zakładu poprawczego – łączna kwota 37 024,62 zł,
 na
usamodzielnienie
dla
1
wychowanka
młodzieżowego
ośrodka
wychowawczego – wydano 1 722,- zł,
 na zagospodarowanie dla 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka
wychowawczego – wykorzystano 10 224,99 zł.
Rodziny zastępcze
Na rodziny zastępcze plan środków w PCPR wynosił 2 671 066,- zł – (plan nie uległ
zmianie w I półroczu), wykonano 1 345 165,65 zł, tj. 50% planu.
Wydatki na rodziny zastępcze częściowo są ujęte także w planie finansowym
Starostwa i dotyczą przekazywania środków dla powiatów, na których terenie dzieci
powiatu kołobrzeskiego przebywają w rodzinach zastępczych.
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Plan 320 000,- zł, wykonano 124 795,23 zł, tj. 39% planu.
PCPR wykorzystał środki na następujące cele:
 pomoc pieniężna dla 120 rodzin zastępczych na 172 dzieci, częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dzieci powierzonych opiece i wychowaniu
tym rodzinom – 804 041,99 zł,
 dodatki wychowawcze - wypłacono dodatek wychowawczy (500+) na kwotę
384 555,66 zł, na 134 dzieci umieszczone w 96 rodzinach zastępczych,
zadanie finansowane z dotacji Wojewody,
 pomoc
pieniężna
dla
wychowanków
kontynuujących
naukę
dla 28 wychowanków – 75 498,11 zł,
 pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – kwota
wykorzystana 11 550,- zł,
 pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – kwota
wykorzystana 6 000,- zł.
 wynagrodzenie i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego, dla 2 rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osoby
sprawującej opiekę nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodziny
pomocowej – wykorzystano 63 519,89 zł.
Zadania zlecone administracji rządowej
Przyznano dotację w kwocie 10 152,- zł. Realizacja zadania będzie wykonana
w II półroczu. Dotacja została przyznana na zadania zlecone na zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kolejne zadanie zlecone – wypłata świadczeń pieniężnych dla 3 posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin.
Plan na wypłaty świadczeń wynosił 9 600,- zł, w wykorzystano kwotę 6 000,- zł.
Program „Kurs na rodzinę”
Powiat Kołobrzeski jako partner przystąpił do realizacji Projektu „Kurs na Rodzinę” w
ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany z
EFS. Program trzyletni, dotyczy pomocy specjalistycznej dla rodzin, które mają
problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Na rok 2018 zaplanowano kwotę 137 200,- zł, w I półroczu wykorzystano kwotę
16 738,48 zł, tj. 12% planu.
PCPR nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wykonuje wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana dotacja
w kwocie 464 236,- zł, została wykorzystana w 48% tj. w kwocie 222 668,66 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 1.01.2018 wynosił 6,5 etatu, w I półroczu br. nie uległ
zmianie.
Koszty zatrudnienia pracowników stanowią 90% wydatków. Środki pozostałe
są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zadania straży pożarnej są także w całości finansowane z dotacji Wojewody ponieważ
dotyczą administracji rządowej.
Budżet na 30.06.2018 wynosił 4 587 048,- zł (w I półroczu uległ zwiększeniu
o 123 048,- zł), wykonano 2 276 599,96 zł, tj. 50% planu.
Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 wynosiło 61 etatów, w tym: strażacy 59 etatów
i 1 pracownik cywilny, 1 pracownik korpusu służby cywilnej. NA dzień 30.06.2018
zatrudnienie uległo zmianie, ogółem – 56 etatów, w tym: strażacy 55 etatów
i 1 pracownik cywilny, 1 pracownik korpusu służby cywilnej.
Koszty zatrudnienia pracowników stanowiły 87% wykorzystanych środków. Koszty
energii ,ciepła, gazu wynosiły 81 512,85 zł.
W I półroczu wypłacono poza ustawowymi wypłatami uposażeń dla funkcjonariuszy
także równoważniki za
brak mieszkania, pomoc mieszkaniową, dopłaty
do wypoczynku.
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
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Starostwo Powiatowe
Dochody
Plan dochodów na 1.01.2018 wynosił
84 908 160,- zł, w I półroczu uległ
zwiększeniu (per saldo)
o 884 912,36 zł i zamknął się w kwocie
85 793 072,36
zł.
Dochody
wykonano
w
kwocie
48 706 388,54
zł,
tj. 56,8% planu. Główne źródła dochodów Starostwa ujęto w poniższym zestawieniu.
Tabela nr 12
Źródła dochodów Starostwa Powiatowego

Źródło dochodów

Plan na
30.06.2018

Wykonanie na
30.06.2018

Wsk.
realiz.
planu
w%

Dotacje ogółem

17 284 630,75

7 605 014,56

44

Subwencje ogółem

41 177 350,00

26 994 464,00

66

Udział w podatkach budżetu
państwa

20 161 007,00

9 642 634,90

48

799 627,23

398 553,59

50

6 370 457,38

4 065 721,49

64

85 793 072,36

48 706 388,54

57

Środki pozyskanie z funduszu
pomocowych
Dochody własne
OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Dotacje ogółem obejmują: zadania zlecone, zadania własne, zadania wynikające
z porozumień, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg oraz pozostałe
dotacje z funduszy.
W celu omówienia poszczególnych dotacji sporządzono wykres, który w sposób
bardziej obrazowy przedstawia w jakich wysokościach poszczególne dotacje zostały
wykonane w I półroczu 2018 roku.
Wykres nr 3
Plan i wykonanie dotacji otrzymanych
w I półroczu 2018 roku (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik realizacji planu poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:
 Zadania zlecone – wskaźnik realizacji 54%. Powiat otrzymuje dotacje
na działalność bieżącą na funkcjonowanie jednostek (Inspektor Nadzoru

29

Budowlanego i Komenda Powiatowa PSP oraz na część zadań wykonywanych
przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Starostwo Powiatowe oraz świadczenia 500+.
 Zadania własne – wskaźnik realizacji 48%. Dotyczy dotacji dla Domów Pomocy
Społecznej – przekazywane są miesięcznie na faktyczną liczbę pensjonariuszy
objętych dotacją.
 Porozumienia – wskaźnik wykonania 31%. Plan obejmuje zarówno zadania
inwestycyjne jak i bieżące. Realizacja tych dotacji dotyczy wyłącznie zadań
bieżących głównie programu realizowanego przez PPP pn. „Za Życiem”
finansowanego przez Ministerstwo Edukacji. Wpływ dotacji na zadania
inwestycyjne wykonany będzie w II półroczu po zakończeniu inwestycji.
 Pozostałe dotacje –wskaźnik realizacji 29%.
Planowane dotacje obejmują
środki na zadania bieżące z: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
działalność bieżącą dotyczącą finansowania części wynagrodzeń pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy-realizacja 52% planu ,nie wpłynęły żadne dotacje
na inwestycje drogowe. Planowane dotacje z Ministerstwa Sportu zrealizowano
w 64%.
Subwencje ogółem – wskaźnik realizacji 66%. Jest wyższy od progu 50% ponieważ
subwencja oświatowa przekazywana jest w wysokości 1/13 na każdy miesiąc,
za wyjątkiem miesiąca marca gdzie wpływa w wysokości 2/13 planu rocznego.
Ponadto wpłynęła subwencja na realizację inwestycji polegającej na przebudowie
mostu w Niemierzu.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – wskaźnik realizacji
48%. Za I półrocze wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych są niższe od planu (licząc 1/12 planu) o ponad 437 tys. zł.
Środki pozyskane z funduszy pomocowych – wskaźnik realizacji 50%.
Pozyskane środki w większości dotyczą realizacji programów przez jednostki
oświatowe.
Dochody własne – wskaźnik realizacji 64%.
Dochody własne realizowane przez Starostwo według głównych źródeł przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 13
Główne źródła dochodów własnych realizowanych
w I półroczu 2018 roku (Starostwo Powiatowe)
Wyszczególnienie

Plan po zmianach
30.06.2018

Środki otrzymane z ARiMR – zalesianie
i inne zadania leśne

Wykonanie
30 06.2018

Wskaźn
wyk.pl.
w%

360 000,00

162 248,98

45

0,00

31 406,10

0

18 000,00

12 560,00

70

2 221 012,00

1 815 539,00

82

450 000,00

177 123,31

39

1 746 012,00

1 617 811,67

93

740 000,00

404 210,49

55

1 504 000,00

762 482,25

51

Wpłaty samorz.-DD i Rodz.zastępcze

676 571,00

287 366,12

42

Dochody z kar dotyczących ochrony
środowiska

450 000,00

233 240,44

52

Pozostałe dochody

400 874,38

356 668,11

89

6 370 457,38

4 065 721,49

63,8

Transport, łączność
Pozostała działalność-drogi
Gospodarka nieruchomościami, w tym
m.in.:
- sprzedaż mienia
- udział w dochodach SP, pozostałe

Działalność usługowa – geodezja
Wpływy z Wydziału Komunikacji

OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne
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Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Środki otrzymane z ARiMR i inne dochody – przekazywane są w okresach
miesięcznych, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Starostwo.
Transport, łączność – nie planowano dochodów własnych. W I półroczu wpłynęła
kwota z tytułu odszkodowania za grunty w kwocie 31 406,10 zł. Pozostała działalność
- planowano dochody z tytułu holowania i parkowania pojazdów oraz kasacja
pojazdów.
Sprzedaż mienia – plan dochodów wynosił 450 000,- zł, i nie uległ zmianie
w I półroczu br. Planowano sprzedaż: 2 lokali na ul. Kamiennej, sprzedaż 9 działek w
Gościnie. W pierwszym półroczu z tytułu sprzedaży wpłynęła kwota 177 123,31 zł z
tytułu sprzedaży lokali przy ul. Kamiennej.
Dochody Skarbu Państwa – udziały (dz. 700) – plan 1 746 012,- zł wykonano
1 617 811,67 zł. Wskaźnik realizacji 93%.
Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu administracji rządowej,
na które otrzymuje dotacje.
Z drugiej strony Starostwo przekazuje do budżetu Wojewody dochody Skarbu
Państwa bezpośrednio ewidencjonowane przez służby finansowe.
Źródła dochodów SP oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 14
Źródła dochodów Skarbu Państwa realizowanych
przez Starostwo Powiatowe w I półroczu 2018 roku

Źródło dochodów

Gospodarka
nieruch.(dz.700)

Plan po
zmianach na
30.06.2018

Ośrodki Wsparcia
(dz.852)
Karty parkingowe
osób niepełnospr.
(dz.853)

Razem:

w tym:

Udział SP

Udział Powiat

Wskaźn
realiz.
pl.w %

5 960 000,00

6 549 559,53

4 906 886,97

1 617 811,67

110

0,00

137,60

130,72

6,88

0

3 158,00

20 197,38

19 110,38

1 005,80

640

11 579,00

6 782,89

6 211,67

326,93

59

5 263,00

2 283,00

1 769,85

93,15

43

5 980 000,00

6 578 960,40

4 934 109,79

1 619 244,43

110

Dochody Nadzoru
Bud.(dz.710)
Dochody Komendy
Pow. PSP (dz.754)

Wykonanie na
30.06.2018

Źródło: opracowanie własne

Dochody Skarbu Państwa realizowane przez Starostwo Powiatowe w dziale 700
obejmują m.in:
 wieczyste użytkowanie gruntów – realizacja ogółem 5 121 393,25 zł,
 dzierżawa, najem – realizacja ogółem 25 671,85 zł,
 trwały zarząd – realizacja ogółem 173 394,85 zł,
 sprzedaż – realizacja ogółem 113 488,49 zł,
 przekształcenia
wieczystego
użytkowania
w
prawo
własności
–
realizacja ogółem 935 757,30 zł.
Łączne należności wymagalne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa
wynoszą 1 660 861,99 zł, z tego potencjalne należności wymagalne
dochodów Powiatu – 414 937,39 zł.
W celu wyegzekwowania należności Skarbu Państwa w pierwszej kolejności
wystawiane są wezwania do zapłaty, a w przypadku przekształceń upomnienia.
W dalszej kolejności w przypadku braku zapłaty sprawy są kierowane na drogę
postępowania sądowego lub administracyjnego.
Na dzień 30.06.2018 wystawiono: 485 wezwań do zapłaty i not odsetkowych, 16
upomnień.
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Działalność usługowa – geodezja – źródła dochodów sprzedaż mapek, wyrysów,
wypisów.
Wpływy z Wydziału Komunikacji – wskaźnik realizacji 51%. Pozyskiwane dochody
- sprzedaż tablic, praw jazdy, druków, nalepek.
Wpłaty samorządów na Domy Dziecka i rodziny zastępcze – realizacja 42% w
stosunku do planu. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej, lub w rodzinie zastępczej - gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50%
w trzecim i następnych latach.
Dochody z kar dotyczących ochrony środowiska – wpływy zrealizowano w 52%.
Środki przekazywane są przez Urząd Wojewódzki i dotyczą opłat za korzystanie
ze środowiska.
Pozostałe dochody – wskaźnik realizacji 89%. Źródła dochodów: opłaty
za egzaminy z topografii miasta, opłaty za wypisy i zaświadczenia, darowizny,
odsetki na rachunkach w banku, rozliczenia z dotacji z lat ubiegłych, 2,5% kosztów
realizacji zadań PFRON.
Na dzień 30.06.2018 roku występują należności wymagalne w łącznej kwocie
584 791,68 zł i dotyczą:
 należności geodezyjne – 514,50 zł, sprawa skierowana do Kancelarii, dotyczy
sprzedaży mapek, egzekucje nieskuteczne umorzone przez Komornika,
 opłata za czynsz – 8 505,99 zł, czynsz dzierżawy parkingu, spłata 10.07.2018
roku,
 kara umowna – 366,73 zł, skierowano sprawę do Kancelarii, egzekucje
bezskuteczne, umorzone przez komornika,
 kara za wycięcie drzew bez zezwolenia – 30 175,- zł, wysłano upomnienie,
 kara umowna KKK KOTWICA – 30 000,- zł, sprawa skierowana do Kancelarii,
 Kołobrzeski Klub Koszykarski Kotwica Kołobrzeg – 149 215,86 zł, nie dokonano
zwrotu dotacji – skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,
 Kara umowna – Skansen Morski – 19 930,- zł, sprawa skierowana
do Kancelarii,
 odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
(3 rodziny) – 30 190,48 zł, skierowano tytuły wykonawcze do Urzędu
Skarbowego,
 odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (17 rodzin) –
47 433,92 zł, sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego,
 za pobranie nienależnych świadczeń na kontynuowanie nauki (3 osoby)
6 533,20 zł, wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy
 koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdów
(4 osoby) – kwota 261 926,- zł, sprawy skierowane do Urzędu Skarbowego.

Wydatki
Plan wydatków na 1.01.2018 wynosił 32 911 935,- zł, uległ zwiększeniu
(per
saldo)
o
kwotę
5 336 289,52
zł
i
zamknął
się
w
kwocie
38 248 224,52 zł, wykonano 12 063 655,14 zł, tj. 31% planu.
Plan po zmianach oraz realizację wydatków Starostwa ujęto w poniższej tabeli.
Dokonano porównania do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Tabela nr 15
Wydatki Starostwa Powiatowego
w I półroczu 2018 roku, porównanie do I półrocza 2017 roku
(według działów)

Nazwa jednostki

I półrocze 2017
Plan po
zmianach

Wykonanie

I półrocze 2018
%

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

010-Rolnictwo

3 000,00

150,00

5

1 700,00

0,00

0

020-Leśnictwo

360 750,00

172 277,07

48

400 000,00

181 299,07

45

32

6 824 961,68

56 088,50

1

6 804 355,00

39 469,48

1

700-Gospod.nieruch.

324 500,00

151 941,32

47

417 000,00

111 822,62

27

710-Dział.usługowa

555 500,00

52 152,16

9

646 200,00

76 928,64

12

9 416 604,00

4 553 530,18

48

9 678 020,00

4 475 352,54

46

754-Bezpiecz.publ.

105 000,00

84 822,32

81

90 000,00

67 000,00

74

755-Wymiar spraw.

187 812,00

82 487,44

44

187 812,00

83 364,43

44

757-Obsługa długu

606 582,00

278 459,68

46

534 803,00

245 210,53

46

758-Różne rozlicz.

846 786,00

0,00

0

1 000 636,00

0,00

0

3 384 419,00

1 497 353,64

44

2 983 286,00

905 203,42

30

851-Ochrona zdrowia

47 000,00

41 000,00

87

42 500,00

32 500,00

76

852-Pomoc społeczna

1 696 310,00

810 044,00

48

1 928 682,00

944 485,00

49

853-Poz.zad.pom.sp.

294 514,00

144 331,07

49

332 558,75

164 279,95

49

854-Edukac.op.wych.

2 417 572,00

1 122 800,00

46

2 486 081,00

1 249 700,73

50

855 – Rodzina

2 756 000,00

1 230 099,75

45

2 510 000,00

1 168 388,72

46

201 172,00

32 567,63

16

192 417,00

6 179,04

3

921-Kultura

1 270 000,00

590 496,00

46

4 405 512,00

726 520,00

16

926-Kult.fizycna

5 301 993,00

499 025,20

9

3 606 661,77

1 585 950,97

44

31 38 248 224,52

12 063 655,14

31

600-Transport

750-Administracja

801-Oswiata, wych.

900-gosp.kom.ochr.śr.

Razem jednostki
oświatowe

36 600 475,68 11 399 625,96

Źródło: opracowanie własne

Po dokonaniu analizy wydatków w roku 2018 i porównując do roku 2017 stwierdzono:
 Planowane wydatki w roku 2018 są wyższe od roku 2017 o 4,5%.
Realizacja wydatków w stosunku do planu w obu badanych latach jest na takim
samym poziomie i wynosi 31%.
 Wyższe wydatki planowane w roku 2018 w stosunku do roku ubiegłego
występują w 10 działach. Największy wzrost o kwotę ponad 3 135 tys. zł jest
ujęty w dziale 921 – kultura. Główną przyczyną wzrostu jest planowany w roku
2018 zakup nieruchomości w Rogowie na potrzeby Muzeum Oręża Polskiego.
 W pozostałych działach wydatki roku 2018 są niższe od analogicznego okresu
roku ubiegłego.
Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:
Leśnictwo – wypłacano ekwiwalenty na zalesianie w okresach miesięcznych
dla 34 osób oraz przekazano środki dla Nadleśnictwa Gościno za nadzór
nad gospodarka leśną.
Transport – wykonano 39 469,48 zł, w tym: za nadzór inwestorki inwestycji
Przebudowa ul. Karlińskiej w Gościnie – 15 000,- zł, przekazano dotacje dla Gminy
Dygowo i Ustronie Morskie na zarządzanie drogami powiatowymi – łączna przekazano
13 000,- zł. Koszty holowania pojazdów – 11 469,48 zł.
Gospodarka nieruchomościami – gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane są zadania własne i zlecone. Plan wydatków na 30.06.2018 wynosił
417 000,- zł, wykonano 111 822,62 zł.
W ramach środków na zadania zlecone – plan 302 000,- zł wykonano
102 945,10 zł, tj. 34% planu. Środki zostały wykorzystane m.in. na:
- wycinka drzew, wyceny nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, wywóz
śmieci – 11 991,88 zł,
- opłaty notarialne – 209,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 102,- zł,
- wynagrodzenia – 81 650,- zł,
- wypisy, wyrysy – 220,- zł,
- wydatki sądowe, koszty postepowania sądowego – 4 062,81 zł.
Na zadania własne plan 115 000,- zł, wykorzystano 8 877,52 zł.
Środki wykorzystano na: czynsz dzierżawny , wynagrodzenie zarządcy nieruchomości,
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podatki lokalne, wypisy i wyrysy, wpis do ksiąg wieczystych.
Działalność usługowa – obejmuje prace geodezyjne i opracowania geodezyjne –
zadanie zlecone oraz zadania własne. Plan zadań zleconych wynosił 295 000,- zł,
wykorzystano 30 000,- zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących
zadania z zakresu geodezji. W przypadku zadań własnych plan wynosi 306 200,- zł,
realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach tej części budżetu zaplanowano kwotę
45 000,- zł, z przeznaczeniem na sporządzenie planu zagospodarowania w Podborsku.
Zadanie wykonuje Gmina Tychowo.
Administracja – obejmuje dwa zadania własne i zlecone.
Zadaniem zleconym jest przeprowadzenie w okresie wiosennym kwalifikacji
wojskowej. Wojewoda przekazał na ten cel 27 500,- zł, wykorzystano kwotę
19 830,61 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą zadań własnych tj.:
- Rada Powiatu – plan 303 333,- zł, wykorzystano 138 362,79 zł tj. 46% planu,
w tym: diety radnych, dystrybucja wody mineralnej, koszty aparatury
elektroakustycznej na sesji.
- Starostwo Powiatowe – plan 8 827 136,- zł, wykorzystano 4 061 544,96 tj. 46%
planu. Koszty zatrudnienia pracowników stanowią 83% wykorzystanych środków.
Zatrudnienie na 1.01.2018 wynosiło 97,75 etatów, natomiast na 30.06.2018 liczba
etatów wynosi 96 etatów. Dane obejmują: pracowników pracujących, będących
na urlopach macierzyńskich, na urlopach rodzicielskich, pracowników zatrudnionych
na zastępstwa.
Najwyższe wydatki poza kosztami zatrudnienia pracowników stanowią zakupy
materiałów i usług – łączny plan tych zadań wynosił 1 290 331,- zł, wykorzystano
486 591,04 zł, tj. 38% planu.
Główne wydatki dotyczą:
 zakup druków komunikacyjnych – 228 685,16 zł
 materiały biurowe – 9 775,10 zł,
 środki czystości – 8 354,43 zł,
 prenumeraty – 6 137,84 zł,
 środki trwałe w użytkowaniu – 8 743,84 zł,
 zakup paliwa – 9 600,51 zł,
 zakup tonerów, bębnów do drukarek – 39 928,50 zł,
 przesyłki pocztowe – 72 603,54 zł,
 tablice rejestracyjne – 22 684,14 zł,
 usługi ZETO – 10 851,48 zł,
 ogłoszenia – 5 781,- zł,
 ochrona osób i mienia – 2 153,60 zł,
 przeglądy samochodów – 2 028,76 zł,
 obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych - 7 500,- zł.
Zaplanowano inwestycje w postaci zakupów sprzętu na kwotę 42 000,- zł. Realizacja
nastąpi w II półroczu br.
- Promocja samorządu – plan na 30.06.2018 wynosił 401 551,- zł, w tym na
realizację programu współfinansowanego ze środków UE „Polsko-Niemieckie zawody
jeździeckie” w kwocie 60 000,- zł. Realizacja 201 339,95 zł, w tym na realizację
programu współfinansowanego ze środków UE „Polsko-Niemieckie zawody jeździeckie”
w kwocie 44 770,25 zł. tj. 50% planu.
Główne zadania wykonywane w ramach promocji powiatu obejmowały m.in.:
I Powiatowy Turniej „Bezpieczny uczeń”, V Kołobrzeska Gala Biznesu i Ekorozwoju
„Perła Bałtyku”, Kołobrzeska Gala Sportu, XIII Regionalny Przegląd Jasełek „Idą
Kolędnicy”, Ogólnopolski Puchar Pomorza w Taekwon-do ITF, Wielkanoc z Tradycjami,
Regaty smoczych łodzi, Regaty łodzi DZ, XX Jubileuszowy Festiwal Twórczości Wojska
Polskiego, XXX Memoriał Wiktora Wierzbickiego – Ogólnopolskie Zawody
Spinningowo-Muchowe, 52 Ogólnopolski Rajd Szlakiem Walk I Armii WP o Kołobrzeg,
VIII Majowe Spotkania z Kulturą – Kołobrzeskie Pegazy Kultury, Kołobrzeska Liga
Jeździecka w skokach przez przeszkody, IV Międzynarodowej Konfrontacje Baletowe,
Eliminacje powiatowe Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Kołobrzegu,
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Młodzików i Dzieci, VI Regionalny Finał Konkursu
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Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską, Rejs Granicami Polski,
XVI Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Zawody sportowo-pożarnicze.
Finansowe wykorzystanie środków będzie ujęte w sprawozdaniu rocznym z wykonanie
budżetu.
- Pozostała działalność – plan po zmianach 83 300,- zł, wykorzystano 35 326,23 zł.
Środki wykorzystano m.in.. na: opłaty audycji „Wokół Powiatu”:, audycje radiowe,
ogłoszenia w prasie oraz zakupy kwiatów, wiązanek na uroczystości państwowe,
zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne.
Bezpieczeństwo publiczne – plan na 30.06.2018 wynosił
90 000,- zł,
wykorzystano kwotę 67 000 zł, tj. 74% planu. Wzorem lat ubiegłych udzielono
dotację dla instytucji pozarządowej – Fundacja Bezpieczny Powiat na wykonanie
zadania zleconego w obszarze bezpieczeństwa publicznego. W roku 2018 wysokość
dotacji wynosi 42 000,- zł. Powiat finansował także zadnia bieżące Komendy
Powiatowej Policji plan oraz Straży Granicznej.
Obsługa długu publicznego – plan 534 803,- zł, wykorzystano łącznie
245 210,53 zł tj. 46% planu. Plan wydatków dotyczy spłaty odsetek od zaciąganych
kredytów.
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne. Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 16
Plan i wykorzystane rezerw ogólnych w I półroczu 2018 roku

Wyszczególnienie
Rezerwa:
Oświatowa, w tym:

Plan na
30.06.2018

Wykorzystano
w
I półroczu

Do
wykorzystania
w II półroczu

2 135 025,00

1 356 772,00

778 253,00

1 227 658,00

562 739,00

664 919,00

300 000,00

300 000,00

0,00

- świadczenia zdrowotne

63 635,00

35 178,00

28 457,00

- Dzień Edukacji, nagr.naucz.

71 000,00

2 023,00

68 977,00

432 732,00

432 732,00

0,00

40 000,00

24 100,00

15 900,00

Rezerwa Starosty

117 000,00

47 617,00

69 383,00

Zarządzanie kryzysowe

153 000,00

0,00

153 000,00

2 405 025,00

1 404 389,00

1 000 636,00

- nagrody jub., odprawy em.
- świadczenia socjalne

- wstrzymane 2%
- pozostałe

OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2018 rok uwzględniając rezerwę w łącznej kwocie
2 405 025,- zł, wykorzystano 1 404 389,- zł, pozostała kwota do wykorzystania
na II półrocze – 1 000 636,- zł.
Na
wniosek
jednostek
organizacyjnych
–
uchwałą
Zarządu
Powiatu
są uruchamiane poszczególne rodzaje rezerw.
Rezerwa oświatowa została wykorzystana w 63% w stosunku do planu. Środki
przeznaczano głównie na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia
zdrowotne. Przekazano do jednostek środki na odpis na fundusz socjalny
emerytowanych nauczycieli. Ponadto przekazano: na stypendia sportowe, targi
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pokryto częściowo zmniejszona subwencje
oświatową.
Rezerwa Starosty wykorzystana w 41%, została rozdysponowana m.in. na: zadania
promocyjne, sprzęt komputerowy dla ZS Nr 1 im. H.S, współfinansowanie kosztów
(noclegi) obchodów Rocznicy Wyzwolenia Kołobrzegu, remont solara w ZSEH,
przekazano 25 000,- zł, na inwestycję Przebudowa boiska przy ZSO im. M. K.
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Oświata – plan na 1.01.2018 wynosił 2 983 286,- zł, plan uległ zmniejszeniu
o 510 102,- zł głównie z tytułu przeniesienia planu dokształcania i doskonalenia
nauczycieli do jednostek. Realizacja planu 905 203,42 zł, tj. 44% planu. W ramach
działu oświata przekazywano dotacje dla szkół niepublicznych o profilu liceum
ogólnokształcące i szkoły zawodowe.
Ochrona zdrowia – wykorzystano 32 500,- zł, na plan 42 500,- zł, przekazując
dotację dla instytucji pozarządowych na zadania z obszaru ochrony zdrowia.
Pomoc społeczna – plan na 1.01.2018 wynosił 1 928 682,- zł, uległ zwiększeniu
per saldo o kwotę 217 682,- zł, wykorzystano 944 485,- zł tj. 49% planu. Zadania
pomocy społecznej realizowane przez Starostwo obejmują m.in. przekazywanie
środków dotacji dla instytucji pozarządowych (Ośrodki Wsparcia, Krajowy Komitet
Wychowania Resocjalizacyjnego).
Pozostałe zadania polityki społecznej – plan na 30.06.2018 roku
wynosił
332 558,75 zł, zwiększenie w I półroczu br. o 35 144,75 zł, wykorzystano łącznie
164 279,95 zł tj. 49% planu. Główne zadania: dotacja na dofinansowanie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, na pokrycie kosztów funkcjonowania
Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
–
plan
na
30.06.2018
wynosił
2 2 486 081,- zł, (zmniejszenie w I półroczu br. o 19 482,- zł), wykorzystano kwotę
1 249 700,73 zł, tj. 50% planu.
Wykonywane zadania dotyczyły m.in.:
 dotacji dla szkoły niepublicznej specjalnej – 603 914,80,- zł,
 dotacji dla dwóch niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
wykorzystano 580 685,93,- zł,
 dotacja dla schroniska młodzieżowego – wykonano 59 700,- zł,
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (internat) – z planu finansowego
Starostwa Powiatowego przekazano do planów finansowych jednostek
oświatowych kwotę w wysokości 27 582,- zł.
Rodzina – plan na 1.01.2018 roku wynosił 2 510 000,- zł, w I półroczu br. nie uległ
zmianie. Wykorzystano środki w wysokości 1 168 388,72 zł. tj. 46% planu.
Do wykonywanych zadań należy:
 przekazywanie środków za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych
z Powiatu Kołobrzeskiego w innych Powiatach, na dzień 30.06.2018 w innych
powiatach przebywa 21 dzieci w 13 rodzinach zastępczych – koszt zadania
124 795,23 zł,
 przekazywanie środków za umieszczone dzieci w Domach Dziecka z Powiatu
Kołobrzeskiego, na dzień 30.06.2018 w innych powiatach przebywa 43 dzieci–
koszt zadania 998 593,49 zł,
 przekazywanie środków dla instytucji pożytku publicznego – TPD – wykonano
45 000,- zł, tj. 50% planu.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach wynosi
192 417 zł, wykorzystano 6 179,04 zł, tj. 3% planu.
W ramach wydatków bieżących środki wykorzystano na: dostęp do portalu Prawo
Ochrony Środowiska oraz na szkolenia pracowników Wydziału.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan na 1.01.2018 wynosił
1 264 400,- zł, uległ zwiększeniu o
3 141 112,- zł, zamknął się w kwocie
4 405 512,- zł, wykorzystano kwotę 726 520,- zł, tj. 16% planu.
Zwiększenie planu obejmuje m.in. wydatki inwestycyjne na kwotę 3 076 012,- zł,
w tym, 2 926 012,- zł przeznacza się na zakup nieruchomości w Rogowie.
Kultura fizyczna i sport – plan na 1.01.2018 wynosił 2 849 361,- zł, w I półroczu
uległ zwiększeniu o 757 300,77 zł, środki wykorzystano w 44%, tj. w kwocie
1 585 950,97 zł.
Zwiększenie planu dotyczy inwestycji pn. ”Przebudowa boiska przy ZSO im. M.
Kopernika. Wprowadzono środki niewykorzystane z roku 2017.
W I półroczu także przekazano 185 000,- zł, tytułem dotacji dla USK OPP Powiat
Kołobrzeski.

Muzeum Oręża Polskiego – sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji .
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Załącznik nr 3 – plan i wykonanie dotacji, wydatków na zadania
zlecone administracji rządowej za I półrocze 2018 roku według
działów, rozdziałów i paragrafów
Dane
zawarte
w
tym
załączniku
przedstawiają
(w
szczegółowości
do paragrafów) stronę dochodową i wydatkową w zakresie zadań zleconych
administracji rządowej.
Jak wynika z zestawienia dla powiatu przekazano w I półroczu dotacje
na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 114 469,46 zł, na plan 9 472 008,75,- zł,
tj. 54% planu.
Kwota przekazana jest limitem wydatków, których nie można przekroczyć. Zasada
ta została zachowana, ponieważ wydatki wykorzystano w kwocie 4 430 419,52 zł ,
tj. 47% planu.

Załącznik nr 4 – plan i wykonanie dotacji, wydatków na zadania
własne i pozostałe zadania za I półrocze 2018 roku według działów,
rozdziałów i paragrafów
Kolejny podział środków części dochodów i wydatków także ujęto w pełnej klasyfikacji
budżetowej, ale w zakresie zadań własnych, zadań wynikających z porozumień.
W I półroczu powiat otrzymał dotację na zadania własne na dofinansowanie
działalności Domów Pomocy Społecznej w kwocie 490 488,- zł (plan 1 069 352,- zł).
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie ponoszonych kosztów związanych
z pobytem pensjonariuszy w Domach pomocy Społecznej.
Kolejna dotacja to dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Wpływ dotacji
48 000,- zł, wykorzystano w I półroczu 33 806,12 tj. 70% planu.
W wyniku podpisanych porozumień między samorządami, powiat pozyskał środki
m.in. na:
 inwestycje – w dziale transport – plan łączny 700 000,- zł, realizacja w II
półroczu, dotacja z Gminy Miasto Gościno,
 na zadanie bieżące – kwota 280 800,- zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji na
zadanie realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Za
życiem”, dotacja przekazana w całości, wykorzystano kwotę 43 127,99 zł,
 pozostałe zadania bieżące: ochrona środowiska – plan 10 000,- zł, dotacja z
Gminy Miasto Kołobrzeg, na odławianie dzikiej zwierzyny, wykorzystano kwotę
1 600,- zł.
Dotacje z funduszy i z Budżetu Państwa planowano:
 Dział 600 – planowana dotacja na 1.01.2018 wynosiła 1 572 770,- zł,
dotyczyła dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć
realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej– Przebudowa drogi ul. Karlińska od skrzyżowania IV
Dywizji Piechoty do skrzyżowania ul. Lubkowicka w Gościnie. Plan działu 600,
uległ zwiększeniu o 1 500 000,-zł, tytułem, dotacji z Ministerstwa
Infrastruktury na realizacje inwestycji dotyczącej Przebudowy mostu w
Niemierzu. Dotacje będą przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
 Dział 853 – na etapie planowania budżetu z Funduszu Pracy planowano
dotację (zgodnie z informacją) w kwocie 224 600,- zł, po zmianie plan
dotacji wynosi 230 200,- zł, Powiat otrzymał w I półroczu kwotę 120 000,zł, wykorzystano 110 414,87 zł.
 Dział 926 – planowano dotację Z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie
Przebudowy boiska przy ZSO im. M. Kopernika, w kwocie 2 400 000,- zł. Po
złożeniu wniosku Ministerstwo częściowo przekazało dotację w kwocie
1 526 289,- zł.
Dotacje rozwojowe na działalność bieżącą dotyczyły realizacji programów:
 Miękkich realizowanych przez jednostki oświatowe, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i przez Starostwo Powiatowe – plan po zmianach wynosił
668 227,23 zł, realizacja 267 127,97 zł, tj. 40% planu.
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W I półroczu br. wpłynęła końcowa kwota rozliczenia kosztów zarzadzania i
kosztów organizacyjnych, inwestycji współfinansowanych że środków PolskoSzwajcarskiego Programu Współpracy z zakresu termomodernizacji i instalacji
kolektorów w kwocie 131 425,62 zł.

Załącznik nr 5 – plan i wykonanie dochodów własnych
za I półrocze 2018 roku według jednostek organizacyjnych
Powiatu Kołobrzeskiego
Załącznik przedstawia jedno ze źródeł dochodów w postaci dochodów własnych.
Łączny plan dochodów własnych na dzień 30.06.2018 wynosił 19 496 003,87 zł,
uległ zwiększeniu w stosunku do stanu na 1.01.2018 o 1 226 105,87,- zł, wykonano
11 073 801,17 zł, tj. 56,8% planu.
Analizując powyższe zestawienie dochodów własnych realizowanych przez jednostki
organizacyjne powiatu stwierdzono, że pozyskuje się dochody własne z następujących
źródeł:
 jednostki oświatowe pozyskują dochody głównie z tytułu dzierżawy
i najmu mienia, , usług,
 najwyższe dochody z tytułu usług są realizowane przez Domy Pomocy
Społecznej,
 plan dochodów w Starostwie są generowane głównie z tytułu opłat
komunikacyjnych, z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,
Podstawowe źródła dochodów własnych jednostek organizacyjnych pozyskiwane
są m.in. z następujących źródeł:
 opłaty komunikacyjne – 762 482,25 zł,
 zajęcie pasa drogowego – 1 307 312,81 zł,
 wpływy z różnych opłat – 307 967,11 zł,
 dochody z najmu, dzierżawy – 428 101,09 zł,
 sprzedaż składników majątkowych – 177 123,31 zł
 wpływy z usług – 5 301 883,24 zł,
 udział w dochodach Skarbu Państwa – 1 619 244,43 zł.

Załącznik nr 6 – dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2018 roku według działów i rozdziałów
Dotacje podmiotowe udzielane są dla jednostek z budżetu powiatu dla: jednostek
z poza sektora finansów publicznych i dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.
Dotacje podmiotowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych udzielane były
dla szkół niepublicznych. Plan po zmianach wynosił łącznie 5 400 661,- zł,
przekazano 2 148 480,65 zł, tj. 40% planu. Plan uległ zmniejszeniu o 355 980,- zł,
w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.
Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielane były
dla Gmin, Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Granicznej na podstawie umów
oraz dla Muzeum Oręża Polskiego. Plan po zmianach wynosił 1 701 300,- zł,
wykonano 815 320,- zł, tj. 48% planu.
Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych udzielane były
dla instytucji pożytku publicznego. Plan na 1.01.2018 wynosił 2 405 918,- zł. uległ
zwiększeniu do kwoty 2 587 400,- zł, przekazano w I półroczu kwotę
1 335 754,94 zł tj. 52 % planu.
W I półroczu 2018 roku po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert
na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, przyjęto dotacje
finansowane z dochodów powiatu dla:
 Fundacji Bezpieczny Powiat – plan 42 000,- zł, przekazano 22 000,- zł, –
rodzaj zadania – powiatowy program zapobiegania przestępczości i porządku
publicznego, dotacja została przekazana w całości.
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Fundacja Honeste Vibere – obsługa prawna w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej – plan 62 604,- zł, przekazano – 30 362,94 zł, wykonanie
30 362,94 zł.
 Stowarzyszenia Amazonek – kwota 5 500,- zł – rodzaj zadania – program
edukacyjny dla mieszkańców powiatu w zakresie czynników ryzyka
w powstawaniu nowotworów, dotacja została przekazana w całości.
 Stowarzyszenia Użytkowników Psychicznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” - kwota 4 000,- zł – rodzaj zadania – program edukacyjny
dla mieszkańców powiatu w zakresie promocji zdrowia psychicznego
oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym, dotacja została przekazana
w całości.
 Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Otolaryngologicznego – kwota 5 500,- zł –
rodzaj zadania – profilaktyka wysiękowa zapalenia ucha środkowego młodzieży
w wieku wczesnoszkolnym, dotacja została przekazana w całości.
 Polski Czerwony Krzyż – 7 500,- zł, zadanie z zakresu krwiodawstwa.
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie – kwota
90 000,- zł – rodzaj zadania – wsparcie realizacji programu z zakresu pomocy
społecznej na rzecz dzieci i rodzin naturalnych i zastępczych, przekazano
dotacje w kwocie 45 000,- zł.
 Krajowy Komitet Wychowania , Resocjalizacji im. K.Lisieckiego Koszalin –
kwota 19 000,- zł – nazwa zadania – szkolenia rodzin zastępczych, dotację
przekazano w kwocie 9 500,- zł.
 Stowarzyszenie Viktoria – plan 10 000,- zł, z przeznaczeniem na prowadzenie
hospicjum, dotacje przekazano w całości.
 Szkolny Klub Sportowy OPP Powiat Kołobrzeski
– 145 500,- zł,
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, dotację przekazano
w kwocie 185 000,- zł.
 W ramach realizacji zadań z zakresu sportu przekazano w I półroczu br. także
dotacje dla: MUKS „Kotwica” – 50 000,- zł, MKP „Kotwica” – 50 000,- zł.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. Plan
po zmianach – 124 414,- zł, przekazano dotację w kwocie 62 207,- zł,
tj. 50% planu.
Zadanie finansowane z dotacji Wojewody na prowadzenie Ośrodków Wsparcia
dotyczy:
 Stowarzyszenia Użytkowników Psychicznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” – plan 1 008 012,- zł, przekazano 481 206,- zł,.
 Polskie Stowarzyszenie z Niepełnosprawnością Intelektualną – plan 524 952,zł, przekazano 300 476,- zł.


Załącznik nr 7 – plan i wykonanie budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
za I półrocze 2018 roku według szczegółowości określonej w Uchwale
Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2017 roku

Załącznik przedstawia realizację budżetu na podstawie podstawowych źródeł
dochodów oraz kierunków wydatkowania. Ujęte są także ogólne dane dotyczące
rachunku dochodów własnych, realizacji dochodów Skarbu Państwa.
Plan i wykonanie dochodów w tys. zł w formie graficznej przedstawia wykres nr 4.
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Wykres nr 4
Plan i wykonanie dochodów budżetu
w I półroczu 2018 roku

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu najwyższe wpływy dochodów wystąpiły
w pozycji subwencje ogólne, dochody własne, udział w dochodach Skarbu Państwa.
Najniższe wykonanie dotyczy dochodów z UE, dotacje ogółem.
Udział w dochodach głównych źródeł w podziale na planowane i wykonane
(procentowo) przedstawia kolejny wykres.
Wykres nr 5
Struktura dochodów w budżecie
za I półrocze 2018 rok
(planowana i wykonana)

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik
realizacji
w stosunku do planu.

łącznych

dochodów

40

za

I

półrocze

wynosił

56,3%

Analiza udziału dochodów wykonanych ma znaczący wpływ na angażowanie środków
po stronie wydatków. Im niższy wpływ dochodów do budżetu, tym możliwość
realizacji budżetu po stronie wydatków jest utrudniona. Należy każdą z jednostek
zabezpieczyć w niezbędne środki finansowe. W związku z czym na bieżąco
monitorowana jest strona dochodowa budżetu.
Plan i wykonanie wydatków według głównych kierunków w tys. zł przedstawia wykres
nr 6.
Wykres nr 6
Plan i wykonanie wydatków według głównych kierunków
w I półroczu 2018 roku

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu najwyższe wydatki zrealizowano w zakresie
kosztów zatrudnienia pracowników oraz wydatki rzeczowe są to wydatki
występujące cyklicznie.
Dotacje dla jednostek są przekazywane na podstawie zawieranych umów,
w których określa się terminy ich przekazywania, za wyjątkiem dotacji
dla szkół niepublicznych, które są przekazywane w transzach miesięcznych.
Rozliczenia szkół niepublicznych są dokonywane na podstawie składanych informacji
o ilości uczniów w danym miesiącu, przekazywane na rzeczywistą liczbę uczniów ujętą
w informacjach.
Udział
w
wydatkach
ogólnych
poszczególnych
kierunków
wydatkowania
w podziale na planowane i wykonane (procentowo) przedstawia kolejny wykres.
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Wykres nr 7
Struktura wydatków w budżecie
za I półrocze 2018 roku
(planowana i wykonana)

Źródło: opracowanie własne

Łączne wydatki zrealizowano w 43,9% w stosunku do planu.
Struktura wydatków planu i wykonania na koniec roku budżetowego będzie znacznie
czytelniejsza ponieważ znane będą kwoty całorocznego wykonania budżetu
tak w zakresie wydatków bieżących, a szczególnie inwestycyjnych.
Za I półrocze br. w przypadku obsługi długu publicznego wskaźnik udziału zarówno
w planie jak i w wykonaniu przedstawia taką sama wartość.

Załączniki nr 8 przychody i rozchody
budżetu powiatu kołobrzeskiego za I półrocze 2018 roku
Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów budżetu powiatu za I półrocze
2018 roku przedstawiono w złączniku nr 8 do informacji.
Plan rozchodów nie uległ zmianie w I półroczu i wynosił 2 600 000,- zł, dotyczy
spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Plan przychodów w pozycji inne źródła na dzień 30.06.2018 został wprowadzony
w I półroczu w kwocie 4 124 534,77 zł. Finansowane zadania:
 Dotacja dla Muzeum Oręża Polskiego – 150 000,- zł.
 Przebudowa mostu w Niemierzu-wkład własny – 1 500 000,- zł,
 Zakup samochodu dla SOSW, wkład własny – 112 000,- zł.
 Budowa chodnika w Białokurach – 600 000,- zł.
 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Starynowskiej – 60 000,- zł.
 Przebudowa boiska przy ZSO im. M. K. – niewykorzystane środki z roku 2017 –
733 800,77 zł.
 Pokrycie wydatków bieżących szkół w związku ze zmniejszeniem subwencji
oświatowej – 500 000,- zł.
 Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 468 734,- zł.
Plan przychodów w pozycji kredyty – na dzień 30.06.2018 roku wynosi
2 900 000,- zł. Planowany kredyt będzie przeznaczony na zakup nieruchomości
w Rogowie na potrzeby Muzeum Oręża Polskiego.
W przypadku rozchodów plan na 1.01.2018 wynosił 2 600 000,- zł, spłacono
w I półroczu 1 700 000,- zł, pozostaje do spłaty w II półroczu 900 000,- zł.
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Dług publiczny
Według
uchwały
budżetowej
na
rok
2018
–
planowany
dług
na 1.01.2018 wynosił 19 981 000,- zł, po spłacie w I półroczu (1 700 000,- zł)
wynosi – 18 281 000,- zł.
Z chwilą uruchomienia planowanego kredytu w kwocie 2 900 000,- zł oraz spłaty
kolejnych rat kredytu w II półroczu w kwocie 900 000,- zł, plan długu publicznego na
31.12.2018 wyniesie 20 281 000,- zł.
Tabela poniższa przedstawia zmiany długu publicznego według banków,
z którymi zawarto umowę o kredyt.
Tabela nr 17
Zmiany wielkości długu publicznego na 30.06.2018 rok
Bank udzielający kredyt

Stan długu
na
1.01.2018

Spłata w I
półroczu
2018

Spłata w II
półroczu
2018

Stan długu
na
31.12.2018

BGK Szczecin (2010 r.)

2 925 000

900 000

900 000

1 125 000

PKO SA (2011 r.)

9 000 000

500 000

0

8 500 000

PKO BP (2012 r.)

4 756 000

100 000

0

4 656 000

Bałtycki Bank Spółdzielczy

3 300 000

200 000

0

3 100 000

OGÓŁEM:

19 981 000 1 700 000

Planowany kredyt w roku
2018

0

0

19 981 000 1 700 000
Spłata w 2018 roku

900 000 17 381 000
0

2 900 000

900 000 20 281 000

2 600 000

Źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 9 realizacja wydatków majątkowych
w budżecie powiatu kołobrzeskiego za I półrocze 2018 roku
Załącznik nr 9 do informacji przedstawia plan inwestycji wg planu na 1.01.2018,
na koniec I półrocza oraz wykonanie.
Wydatki na inwestycje
Inwestycje drogowe - dział 600 – plan na 1.01.2018 - 4 150 000,- zł uległ
zwiększeniu o 3 578 355,- zł i zamknął się w kwocie 7 728 355,- zł, wykorzystano
kwotę 65 700,52 zł.
W tej części budżetu planowane są inwestycje:
1. Przebudowa drogi ul Karlińska od skrzyżowania IV Dywizji Piechoty
do Skrzyżowania ul. Lubkowicka w Gościnie – plan na 1 01.2018 rok wynosił
3 200 000,- zł, uległ zmniejszeniu o 165 000,- zł ( przeniesiono środki na:
dokumentację nieruchomości przy ZSO im. M. Kopernika – 45 000,- zł; na
budowę chodnika ul. Mazowiecka – 120 000,- zł) – kwota realizacji
15 000,- zł, za pełnienie funkcji nadzoru.
2. Budowa chodnika ul. Mazowiecka w Kołobrzegu – plan po zmianach
120 000,- zł – opis przy części dotyczącej wykonania zadań przez Zarząd Dróg
Powiatowych.
3. Budowa chodnika w Białokurach, budowa chodnika w Sianożętach, budowa
ścieżki pieszo-rowerowej ul. Starynowska, odcinek od ul. Kossaka do ul.
Obozowej, wykonanie sygnalizacji świetlnej – informacja w części dotyczącej
realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych.
4. Przebudowa mostu w Niemierzu – wprowadzono plan na kwotę 3 000 000,- zł,
realizacja w II półroczu br.
5. Odszkodowania za zajęcie gruntów pod zrealizowane inwestycje drogowe –
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plan 250 000,- zł, sprawy w toku realizacji.
Inwestycje w pozostałych działach:
6. Dział 700 - wykonanie dokumentacji adaptacji nieruchomości przy stadionie –
plan 45 000,- zł, realizacja II półrocze.
7. Dział 801 – wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie p.poż. przez ZSEH –
plan 50 000,- zł, realizacja w II półroczu.
8. Dział 854 – wykonanie łazienek w Zespole Szkół Morskich plan 26 571,- zł,
realizacja 23 084,75 zł.
9. Przebudowa stadionu przy ZSO im. M. Kopernika – inwestycje rozpoczęta
w IV kwartale 2016 roku, w roku 2017 wykorzystano kwotę 4 412 692,23 zł.
Plan na 2018 po zmianach wynosi 3 342 661,77 zł, wykorzystano kwotę
1 400 950,97 zł.
Zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami robót w I półroczu wykonano
następujące roboty:
 I kwartał - wycinkę drzew, prace ziemne, wymianę gruntu, przebudowę
areny lekkoatletycznej, budowę sektora rzutów z nawierzchni z trawy
naturalnej, mury oporowe, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne płyty
stadionu, kanalizację deszczową, instalacje wodociągową, roboty
elektryczne,
 II
kwartał
–
dokończenie
kanalizacji
deszczowej,
instalacji
wodociągowej,
odwodnienie
drenarskie
,
budowa
warstw
konstrukcyjnych bieżni i płyty, roboty nawierzchniowe na ciągach
komunikacyjnych, roboty elektryczne dokończenie, instalacja urządzeń
i wyposażenia.
Zgodnie z raportem częściowym z realizacji robót do końca czerwca 2018
roku, roboty budowlane zostały zaawansowane w wykonaniu do 85%,
sanitarne do 99%, a elektryczne do 95%. Cała inwestycja przebudowy
stadionu od 2017 roku do czerwca 2018 roku zrealizowana jest z 85%.
Zakupy inwestycyjne
Na dzień 1.01.2018 planowano zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 42 000,- zł.
Na wnioski jednostek organizacyjnych powiatu plan uległ zwiększeniu o 129 600,- zł.
Wprowadzono także wartość zakupu nieruchomości w Rogowie w wysokości
2 926 012,- zł. Realizacja zakup[ów nastąpi w II półroczu br.
Inwestycje realizowane w formie dotacji
Na dzień 1.01.2018 nie planowano dotacji na inwestycje. W trakcie I półrocza
wprowadzono da zadania inwestycyjne realizowane w ramach dotacji dla:
 Gminy Dygowo na wykonanie chodnika w Gąskowie na kwotę 150 000,- zł,
realizacja po zakończeniu inwestycji.
 Muzeum Oręża Polskiego w kwocie 150 000,- zł, na adaptacje zabytkowego
wagonu kolejowego, realizacja następuje po przedłożeniu kserokopii faktur
– w I półroczu przekazano 56 000,- zł.
Rachunek dochodów własnych.
Zestawienie zbiorcze rachunku dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 18
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów
własnych w I półroczu 2018 roku

Nazwa jednostki

Dochody
Plan
30.06.2018

Wykonanie
30.06.2018

Wydatki
Plan
30.06.2018

Wykonanie
30.06.2018

Zespół Szkół Morskich

516 000,00 227 496,41

516 000,00

214 094,14

Zespół Szkół im. M. Rataja

360 000,00 174 673,15

360 000,00

150 873,32

OGÓŁEM:

876 000,00 402 169,56

876 000,00

364 967,46

Źródło: opracowanie własne
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Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych omówiono wcześniej przy
okazji realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne. Rachunki tworzyła Rada
Powiatu.
Wskaźnik realizacji łącznych przychodów wynosi 46%, a wydatków odpowiednio 42%
w stosunku do planu.

PORÓWNANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DO ROKU 2017
Plan dochodów w I półroczu 2018 roku jest wyższy
o
1,1%
do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Strukturę planowanych dochodów w I półroczu 2017 i 2018 roku przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 19
Struktura planowanych dochodów w I półroczu 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku

Źródła dochodów

Plan
roku 2017

%
udział
w
doch.

Plan
roku 2018

%
udział
w
doch.

Dotacje ogółem

15 420 670,68

16

17 284 630,75

17

Subwencje ogółem

42 638 048,00

43

41 177 350,00

42

Udział w podatkach

17 885 244,00

1

20 161 007,00

20

1 269 837,37

18

799 627,23

1

20 617 376,00

22

19 496 003,87

20

97 831 998,00

100

98 918 618,85

100

Dochody pozyskane z UE
Dochody własne
OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione w tabeli dochody wg głównych źródeł w badanym okresie
wyraźnie obrazują, które z nich mają wskaźnik struktury wyższy lub niższy
w roku 2018, w porównaniu do roku 2017.
Plan dochodów w roku 2018 jest wyższy od roku 2017 o ponad 1 086 tys. zł.
Dotacje ogółem – kwotowo w roku 2018 plan uległ zwiększeniu o ponad
1 863. tys. zł, w porównaniu do roku ubiegłego. Ta część dochodów obejmuje dotacje
na zadania własne, zlecone, wynikające z porozumień, dotacje z budżetu państwa
i dotacje z funduszy. Wyższe dotacje występują głównie z tytułu dofinansowania
inwestycji drogowych.
Subwencje ogółem – przyjmując dane liczbowe w roku 2017 subwencje w roku 2018
uległy zmniejszeniu o
1 460 tys. zł. głównie w części dotyczące subwencji
oświatowej.
Udział w podatkach – dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych. Wzrost w roku 2018 o 2 275 tys. zł w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
Dochody pozyskane z funduszy pomocowych - w strukturze dochodów spadek w roku
2018 o 470 tys. zł. W roku bieżącym realizowane są wyłącznie programy miękkie.
Dochody własne – planowany w roku 2018 spadek (liczbowo) o 1 121 tys. zł
w stosunku do roku 2017.
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Tabela nr 20
Struktura wykonanych dochodów Powiatu Kołobrzeskiego
w I półroczu 2018, porównanie do I półrocza 2017 roku

Źródła dochodów

Dotacje ogółem

Wykonanie
30.06.2017

%
udział
w
doch.

Wykonanie
30.06.2018

%
udział
w
doch.

6 519 598,61

12

7 605 014,46

14

Subwencje ogółem

25 945 610,00

49

26 994 464,00

48

Udział w podatkach

8 093 620,66

15

9 642 634,90

17

845 351,90

1

398 553,59

1

11 909 742,74

23

11 073 801,17

20

53 313 923,91

100

55 714 468,12

100

Dochody pozyskane z UE
Dochody własne
OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku jest wyższe o 4,5% tj. o ponad
2 400 tys. zł do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek udziału w strukturze
dochodów w roku 2018 wystąpił w pozycji – subwencje ogółem i dochody własne.
W pozostałych pozycjach dochodów realizacja roku 2018 jest wyższa od roku 2017.
Plan wydatków w I półroczu 2018 roku jest wyższy
o 3% do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
Strukturę planowanych wydatków w I półroczu 2017 i 2018 roku przedstawia poniższa
tabela.
Tabela nr 21
Struktura planowanych wydatków Powiatu w I półroczu 2018,
porównanie do I półrocza 2017 roku

Kierunki wydatków

Wynagrodzenia i poch.

Plan roku 2017

%
udział
wyd.

Plan roku 2018

%
udział
wyd.

54 294 364,24

54

56 116 502,62

54

9 130 706,05

9

9 389 361,00

9

Wydatki rzeczowe

23 072 885,08

23

22 712 287,23

22

Wydatki majątkowe

13 226 638,68

13

14 590 199,77

14

606 582,00

1

534 803,00

1

100 103 343 153,62

100

Dotacje dla jednostek

Obsługa długu publiczn.
OGÓŁEM:

100 331 176,05

Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków w roku 2018 jest wyższy od roku 2017 o ponad 3 011 tys. zł.
Wynagrodzenia i pochodne – w roku 2018 wzrost wynagrodzeń o ponad 1 822 tys. zł,
w związku z wprowadzonymi podwyżkami pracowników. Natomiast w strukturze
wydatków wskaźnik udziału w obu latach wynosi 54%.
Dotacje dla jednostek – plan roku 2018 jest wyższy od roku 2017 o 258 tys. zł,
głównie w pozycji dotacje dla szkół niepublicznych. W strukturze wydatków wskaźnik
udziału w obu latach wynosi 9%.
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Wydatki rzeczowe – kwotowo w roku 2018 występuje spadek o ponad 360 tys. zł.
W strukturze wydatków także występuje spadek o 1%.
Wydatki majątkowe – plan na rok 2018 jest wyższy od roku 2017 o 1 363 tys. zł.
Planowane jest wykonanie więcej inwestycji drogowych. W strukturze wydatków w
roku 2018 wzrost o 1%.
Obsługa długu publicznego – udział w strukturze wydatków nie uległ zmianie
i kształtuje się na poziomie 1%.
Tabela nr 22
Struktura wykonanych wydatków Powiatu Kołobrzeskiego
w I półroczu 2018 roku, porównanie do I półrocza 2017 roku

Kierunki wydatków

Wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie
30.06.2017

%
udział
w
wyd.

Wykonanie
30.06.2018

%
udz.
wyd.

27 676 023,47

63

28 726 438,26

63

4 269 280,54

10

4 243 555,59

9

11 104 576,00

25

10 680 069,97

24

Wydatki majątkowe

628 058,26

1

1 545 736,24

3

Obsługa długu publicznego

278 459,68

1

245 210,53

1

43 956 397,95

100

45 441 010,59

100

Dotacje dla jednostek
Wydatki rzeczowe

OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku jest wyższe o ponad
1 484 tys. zł od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wskaźnik udziału wynagrodzeń i pochodnych w roku 2017 jest na tym samym
poziomie roku 2017 i wynosi 63%, natomiast kwotowo realizacja roku 2018 jest
wyższa o 1 050 tys. zł.
Nie ulegają zmianie wskaźniki udziału w wydatkach w pozycji obsługa długu
publicznego.
Na dzień 1.01.2018 planowano dodatni wynik finansowy w kwocie 2 600 000,- zł.
Na dzień 30.06.2018 wynik planowany jest ujemny wynik finansowy w kwocie
4 424 534,77 zł, który jest pokryty przychodami w postaci wolnych środków
i planowanym zaciągnięciem kredytu.
Zgodnie z wykonaniem dochodów i wydatków na koniec I półrocza br. budżet zamyka
się wynikiem dodatnim w kwocie 10 273 457,53 zł.

Sporządziła: Ostrowska Barbara Skarbnik Powiatu
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