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UZASADNIENIE 
DO  BUDśETU  POWIATU  PROSZOWICKIEGO 

NA  2011 ROK 
 
 

 Projekt budŜetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r.                     
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1240 poz. 1209 z póź. zm.) jak równieŜ z ustawą z dnia            
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) 
oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. 
U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm. ) 
 Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2011 obejmują 
wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty 
planowanej na 2011 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową , 
równowaŜącą i wyrównawczą. PowyŜsze dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały 
przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-856/2010 przekazujące 
informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz 
o planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych 
powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2011 rok zostały przyjęte na podstawie pisma 
Wojewody Małopolskiego nr WF.I.3010-23-1-10 z dnia 22 października 2010r.     
  
Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2011 
 
Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2011 rok wynosi  29 597 102 zł. 
 
W planowanych dochodach uwzględniono: 
I    Dochody własne Powiatu stanowią: 

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  w kwocie                
3 220 370 zł., 

- wpływy z usług w kwocie 2 399 249  zł.  

- pozostałe odsetki 20 800 zł., 

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 750 000 zł. 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie  17 525  zł. 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego  na dofinansowanie zadań własnych – kwota 6 000 zł. 

- wpływy z róŜnych dochodów 147 716 zł. 

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 002 zł. 

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat  z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego 
urzędu pracy 420 200 zł. 

- wpływy z róŜnych opłat 317 660 zł. 
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- wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 95 000 zł.  

- wpływy z opłat za zarząd , uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 2 900 zł. 

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 zł. 

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub 
płatności w ramach środków europejskich 2 091 883 zł. 
 

II    Dochody z BudŜetu Państwa w kwocie 20 045 797 zł. 
Na kwotę 20 045 797 zł. składa się: 
1. Subwencja ogólna w kwocie 13 045 096  zł., w tym: 
-   część oświatowa 8 177 776 zł. 
-   część równowaŜąca  1 086 220 zł. 
-   część wyrównawcza 3 781 100  zł.  
2. Dotacja celowa w łącznej kwocie  7 000 701 zł., w tym: 

- zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej 5 260 201 zł. 

- zadania własne Powiatu  1 740 500 zł.: 
a/ Domy Pomocy Społecznej 1 740 500 zł., 

 
Przychody Powiatu Proszowickiego na rok 2011 
Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok wynosi 2 482 783 zł.                 
w tym: 
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym -  1 700 000 zł.  
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
wynikająca z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych  - 782 783 zł. 
 
Wydatki  Powiatu Proszowickiego na rok 2011 
 
Wydatki budŜetu Powiatu w 2011 r. zaplanowano w wysokości  30 183 007 zł. 
 
Na wydatki w poszczególnych działach składają się: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 91 000 zł. 
  
Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
Planowane wydatki w wysokości 10 000 zł. zostaną przeznaczone  na aktualizację 
klasyfikacji gruntów. 
 
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 
Plan wydatków w kwocie 81 000 zł. obejmuje wydatki związane z bieŜącą działalnością 
gospodarstwa rolnego działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. Na 
bieŜącą działalność zaplanowano kwotę 81 000 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia  i składki od nich naliczane -  45 750 zł.  – 1 etat 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., zakup nawozów, paliwa, 
sadzonek, nasion , remonty, pozostałe usługi – 35 250 zł. 

 



                                                                                                                                                                                                   

28 
 

     
  
 
        
 

Dział 020 – Leśnictwo – 2 000 zł. 
 
Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną  
Planowane wydatki w wysokości 2 000 zł. zostaną przeznaczone  na wypłatę naleŜności za 
nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. W imieniu Powiatu taki nadzór 
prowadzi Nadleśnictwo Pińczów i Miechów. 
 
Dział 600 – Transport i łączność – 4 490 844 zł. 
 
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. 
Planowane wydatki w wysokości 50 000 zł. zostaną przeznaczone na  wykup gruntów pod 
budowę  drogi  wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów na podstawie zawartej 
umowy o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 
 
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
Plan wydatków w kwocie 4 240 844 zł. obejmuje wydatki związane z bieŜącą działalnością 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji . Na bieŜącą działalność 
zaplanowano kwotę 1 716 329 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia  i składki od nich naliczane -  468 133 zł.  – 10 etatów 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty ,  
zimowe odśnieŜanie dróg ,działalność ZDP - 1 240 700 zł. 

-    wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7 496 zł. 
 
Wyodrębniona kwota  2 524 515 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana 
została na: 

- nadzór inwestorski - 20 000 zł. 

- odbudowa drogi Proszowice – Koszyce – KsiąŜnice Małe – Łapszów  - 1 780 309  zł. 

- odbudowa drogi Proszowice – Szczytniki - Ibramowice - Rosiejów Nr 1251K – 724 206 
zł. 

 
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
Planowana kwota wydatków 200 000 zł. obejmuje wydatki majątkowe związane                          
z odbudową  dróg w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych. 
Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg: 
1.  odbudowa drogi Biórków Mały – Bugaj Nr 1265K 
2. odbudowa drogi Hebdów - Bobin Nr 1281K 
3. odbudowa drogi Gruszów – Kowala - Łaganów  Nr 1273K 
4. odbudowa drogi rzeka Wisła – Modrzany – KsiąŜnice Wielkie Nr 1279K 
5. odbudowa drogi Witów p. wieś - Morsko Nr 1280K 
6. odbudowa drogi Dobiesławice - Sokołowice Nr 1282K 
7. odbudowa drogi Rudno Górne – Dobranowice - Wawrzeńczyce Nr 1270K 
8. odbudowa drogi Skalbmierz - Czuszów Nr 1253K 
9. odbudowa drogi Skalbmierz – Klimontów gr. woj. Nr 1257K 
10. odbudowa drogi Przesławice - Błogocice Nr 1264K 
11. odbudowa drogi Lelowice – Zielenice - Prandocin   Nr 1261K 
12. odbudowa drogi Glewiec – śydów – Wawrzeńczyce   Nr 1269K 
13. odbudowa drogi Nadzów – Imbramowice - Radziemice Nr 1259K 
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14. odbudowa drogi Wawrzeńczyce – Rudno Górne - Proszowice Nr 1271K 
15. odbudowa drogi ul. Leśna Proszowice Nr 1292K 
16. odbudowa drogi Piotrowice do Wisły Nr 1283K 
17. odbudowa drogi KsiąŜnice – Łapszów – Rachwałowice - Przemyków Nr 1275K 
18. odbudowa drogi Winiary - Czuszów Nr 1252K 
19. odbudowa drogi Niegardów - Zielenice Nr 1262K 
20. odbudowa drogi Skrzeszowice – Wrocimowice - Racławice Nr 1235K 
21. odbudowa drogi Błogocice - Łętkowice Nr 1260K 
22. odbudowa drogi Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice 1272K  

  
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13 000 zł. 
 
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Planowana kwota wydatków w wysokości 13 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi 
związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa. 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 13 000 zł.- podatek od 
nieruchomości, remonty. 

 
Dział 710 – Działalność usługowa – 885 670 zł. 
 
Rozdz. 71012 – Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Planowana kwota wydatków w wysokości 532 170 zł. obejmuje wydatki związane z bieŜącą 
działalnością wydziału PODGiK   
Na bieŜącą działalność zaplanowano kwotę 502 170 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia  i składki od nich naliczane  345 570 zł. (8 etatów, odprawa emerytalna), 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 156 100 zł. (delegacje, 
badania okresowe pracowników , odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty 
telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposaŜenia , zakup usług). 

Planowana kwota 30 000 zł. na zakupy inwestycyjne zostanie przeznaczona na zakup serwera 
i macierzy. 
 
Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 
Kwota wydatków 8 500 zł. obejmuje wydatki bieŜące:  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 8 500 zł. opracowania map, 
aktualizację mapy zasadniczej, inwentaryzację zasobu geodezyjnego oraz drobne prace 
geodezyjne. 
 
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
Kwota wydatków bieŜących 2 000 zł. obejmuje wydatki bieŜące: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 2 000 zł. (opracowania 
geodezyjne i kartograficzne) 
 
Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 
Planowana kwota wydatków w wysokości 343 000 zł. obejmuje wydatki związane z bieŜącą 
działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Na bieŜącą działalność zaplanowano kwotę 343 000 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia  i składki od nich naliczane  296 900 zł.  – 5 etatów 
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki -   46 100 zł. (delegacje, zakup 
materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo,  odpis na ZFŚS ) 

 
Dział 750 – Administracja publiczna 3 043 667 zł.  
 
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 
Planowana kwota wydatków 75 116 zł. obejmuje wydatki bieŜące na wynagrodzenia                      
i składki od nich naliczane w kwocie 75 116 zł.  - 2 etaty 
 
Rozdz. 75019 – Rady Powiatu 
Kwotę wydatków w wysokości 130 000 zł. przeznaczona się  na: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŜetowych – 5 000 zł. 
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 000 zł. -  wypłata diet dla radnych za 
posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady oraz 
członka zarządu. 
 
Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe 
Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 801 551 zł. 
Na bieŜącą działalność zaplanowano kwotę 2 794 551 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 784 551 zł. (34,75 etatów), w tym 3 nagrody 
jubileuszowe                 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 005 000 zł. (składki opłat 
ZPP i ZGiPM   ,zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania 
budynku, usługi pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia mienia powiatu, podatek 
od nieruchomości, odpis na ZFŚS). 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł. 
 
Planowana kwota 7 000 zł. na zakupy inwestycyjne zostanie przeznaczona na zakup 
kserokopiarki. 
 
Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa 
Planowana kwota wydatków w wysokości 17 000 zł. zostanie wykorzystana na 
zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach marzec - kwiecień 
2011r.  Na bieŜącą działalność zaplanowano kwotę  17 000 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 500 zł. 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  4 500 zł. 
 

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
Planowana kwota wydatków w wysokości 20 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję 
Powiatu Proszowickiego w tym: wydawanie gazety powiatowej, zakup gadŜetów 
promocyjnych. 
 
Dział 752 – Obrona narodowa – 2 000 zł. 
 
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 
Plan wydatków w kwocie 2 000 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością. 
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 2 948 000 
 
Rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 
Plan wydatków w kwocie  2 928 000 zł. obejmuje wydatki związane  z   działalnością 
KPPSP. 
Na bieŜącą działalność przeznaczono kwotę  2 928 000 zł., w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 446 381 zł. (49 funkcjonariuszy, 2 etaty 
cywilne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowania                      
i nagrody okolicznościowe), 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  w kwocie  273 669 zł. 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 207 950 zł. 
 
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna  
W wydatkach budŜetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieŜące związane                        
z funkcjonowaniem  obrony cywilnej. 
 
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 
W wydatkach budŜetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieŜące związane                         
z zarządzaniem kryzysowym. 
 
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 
W wydatkach budŜetu zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wydatki bieŜące związane                        
z bezpieczeństwem publicznym w tym 7 000 zł.  dotacja na  zadania zlecone przez Powiat do 
realizacji.  
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 440 000 zł. 
 
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 
Zaplanowano  wydatki w kwocie 440 000 zł. w tym: 
-  wydatki na obsługę długu publicznego 440 000 zł. 
 
Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
Zaplanowano  wydatki w kwocie 275 000 zł. w tym: 
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŜetowym 275 000 zł.  
 
Dział 758 – RóŜne rozliczenia – 210 000 zł. 
 
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
Zaplanowano wydatki w kwocie 210 000 zł. w tym: 
− rezerwa ogólna na  wydatki  nieprzewidziane w chwili tworzenia budŜetu 200 000 zł. 
− rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                   

10 000 zł.  
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Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 241 763 zł. 
 
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 2 007 484 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 964 997 zł. – 31,93  etatu 

- dotacje (szkoły niepubliczne) 20 000 zł., 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  238 084 zł. / zakup energii, 
gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe / 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 487 zł 
 

Rozdz. 80123 – Licea profilowane 
Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale  510 718 zł. z przeznaczeniem na : 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  464 854 zł. – 8 etatów  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  44 831 zł. 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 033 zł. 
 
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 
Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 5 464 274 zł. z przeznaczeniem na:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 064 986 zł.,  -  75,20 etatu  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  800 000 zł./ zakup energii , 
gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe / 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175 794 zł. 

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej  - 423 494 zł.  
 
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Zaplanowana kwota wydatków wynosi 25 000 zł. jest przeznaczona na dokształcanie                      
i doskonalenie nauczycieli szkół średnich zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 231 287 zł. z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   111 851 zł. -  3,50 etatu  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  119 436 zł./ zakup energii , 
gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , Ŝywność/ 
 

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność  
Wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł. związane z oświatą zlecone przez Powiat do realizacji. 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 249 988 zł. 
 
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 
Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 122 083  zł. , jest przeznaczona  na 
budowę zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu satelitarnego 
w Małopolsce w kwocie 62 083 zł. i dofinansowanie termomodernizacji SP ZOZ                                   
w Proszowicach 60 000 zł.  
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Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
Zaplanowana kwota wydatków bieŜących wynosi  1 245 300 zł. i jest przeznaczona na 
opłacenie  ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność 
Wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł. związane z ochroną zdrowia na  zadania zlecone przez 
Powiat do realizacji. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 954 976 zł.  
 
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
Planowana kwota wydatków w wysokości 370 000 zł. obejmuje dotacje dla  ogniska 
wychowawczego w kwocie 52 000 zł. oraz opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu w kwocie 318 000 zł.  
 
Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej 
Planowana kwota wydatków w wysokości 3 975 500 zł. obejmuje wydatki związane z bieŜącą 
działalnością DPS Łyszkowice i  Pieczonogi. 
Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 823 800 zł.  - 97 etatów  

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  936 380 zł. (energia, zakup 
Ŝywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi, ). 

- dotacja dla niepublicznego DPS – 215 320 zł. 
 
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
Planowana kwota wydatków w wysokości 694 080 zł. obejmuje dotacje  związane                  
z działalnością Środowiskowych  Domów Samopomocy.   
 
Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze 
Planowana kwota wydatków bieŜących wynosi 613 939 zł. i przeznacza się ją na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  83 634 zł.  (3 zawodowe niespokrewnione               
z dzieckiem  wielodzietna rodzina zastępcza) 

-  wydatki na dotacje na zadania bieŜące – 30 305 zł. 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 000 zł. (pomoc na usamodzielnienia, 
zagospodarowanie, pomoc na  kontynuowanie nauki dla 14 osób, pomoc dla rodzin 
zastępczych w których przebywa 34 dzieci) 
  

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł.   z  przeznaczeniem na 
realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 zł.   

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  4 000 zł. ( usługi pocztowe, 
zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne) 
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Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 265 857 zł.   z  przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  237 000 zł.  - 5,75 etatu 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki   - 28 857 zł. ( usługi 
pocztowe, zakup materiałów, papieru, akcesoriów komputerowych) 

 
Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                              
i ośrodki interwencji kryzysowej 
Wydatki bieŜące na poradnictwo specjalistyczne kwota 22 600 zł. - dotacja na zadanie 
zlecone przez Powiat do realizacji. 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 523 770 zł. 
 
Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 
Zaplanowana kwota wydatków bieŜących w wysokości 50 000  zł. jest przeznaczona na 
działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który funkcjonuje w naszym 
Powiecie od marca 2000 r. Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie wniosków emerytów                      
i rencistów  o określenie stopnia niepełnosprawności. 
 
Rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy 
Planowana kwota wydatków bieŜących w wysokości 1 083 097 zł. jest związana                           
z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. PowyŜsze wydatki proponuje się 
przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  858 482 zł. - 25 etatów  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  w kwocie 131 931 zł. (zakup 
opału, energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów). 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł. 
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 67 385 zł. 
 
Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
Planowana kwota wydatków 42 680 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii 
Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice. 
 
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 
Zaplanowana kwota wydatków wynosi 347 993 zł. zostanie przeznaczona na realizację 
programu „Gwiezdna Droga” 
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 347 993 zł. 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 713 329 zł. 
 
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Planowana kwota wydatków bieŜących w wysokości 56 000 zł. związana jest                           
z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. PowyŜszą kwotę proponuje się 
przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 500 zł. 
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  w kwocie 1 500 zł. (zakup 
materiałów i pomocy dydaktycznych) 
 

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Planowana kwota wydatków bieŜących w wysokości 652 329 zł. związana jest                           
z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. PowyŜszą kwotę proponuje się 
przeznaczyć na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578 209 zł. (11  etatów), 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki  w kwocie 73 000 zł. (zakup 
pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, 
obsługa finansowo-księgowa, ZFŚS). 

-    świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 120 zł.  
 
Rozdz. 85446 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. 
Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 000 zł. i jest przeznaczona na dokształcanie                       
i doskonalenie nauczycieli szkół średnich , zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 72 000 zł. 
  
Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków 
własnych Powiatu na wydatki bieŜące związane z organizacją przeglądu orkiestr dętych, 
straŜackich i kapeli ludowych. 
 
Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki 
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków 
własnych Powiatu na wydatki bieŜące związane z działalnością kulturalną w naszym 
Powiecie. (konkursy recytatorskie, Powiatowy Turniej Gimnazjalistów). 
 
 
Rozdz. 92116 – Biblioteki 
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 65 000 zł. jest związana  z funkcjonowaniem 
Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.  Środki zostaną przekazane w 
formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Gminy i Miasta 
Proszowice. 
 
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 
Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości  3 000 zł.. z przeznaczeniem  na dofinansowanie  
imprez  zlecanych przez Powiat do realizacji  w ramach konkursu ofert. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 
Rozdz. 92605 –  Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu 
Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 24 000 zł. została zabezpieczona kwota 7 000 zł. 
na opłacenie powiatowego koordynatora sportu oraz 3 000 zł. na zadania zlecone przez 
Powiat do realizacji. 
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R O Z C H O D Y 
 
Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 1 896 878 zł. jest zabezpieczeniem 
spłaty: 
 - czterech rat kredytu z PKO BP – 472 000 zł. 
- czterech rat poŜyczki z WFOŚiGW  - 50 800 zł. 
- czterech rat kredytu z ING – 390 000 zł. 
- czterech rat kredytu z BOŚ – 540 000 zł. 
- czterech rat kredytu z BS – 400 000 zł. 
- czterech rat poŜyczki z WFOŚiGW  - 44 078 zł. 
 
 


