
 

 

UCHWAŁA NR 449/2012 

ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwala,  co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się:  

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały,  

2) informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Kaliskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Kaliskiego 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Starosta Kaliski 

(-) Krzysztof Nosal 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 1732



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 449/2012   

Zarządu Powiatu Kaliskiego   

z dnia 29 marca 2012 r.  

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE  

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  

ZA ROK 2011  

Spis treści:  

1. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za  

2011 rok.  

2. Sprawozdanie z wykonania  planu  dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok  

– załącznik Nr 1.  

3. Sprawozdanie z wykonania  planu wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok  

– załącznik Nr 2.  

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań zleconych wykonywanych w drodze porozumień z organami 

administracji rządowej przez Powiat Kaliski za 2011 rok  

–  załącznik Nr 3.  

5. Sprawozdanie z wykonania planu  finansowego zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok  

– załącznik  Nr 4  

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi 

wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną  za 2011 rok – załącznik  

Nr 5.  

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z prowadzeniem powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych oraz finansowanych nimi wydatków za 2011 rok – załącznik Nr 6.  

8. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kaliskiego za  

2011 rok  –  załącznik Nr 7.  

9. Sprawozdanie z wykonania planu  przychodów i rozchodów Powiatu Kaliskiego za 2011 rok  – załącznik 

Nr 8.  

10. Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  

– załącznik Nr 9.  

11. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA 

i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2011 rok – załącznik Nr 10.  

12. Stopnień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów, zadań oraz umów – załącznik 

Nr 11.  
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Informacje opisowe do sprawozdania  

z wykonania budżetu  

Powiatu Kaliskiego za 2011 rok 

 

 

DOCHODY  

 

Planowane dochody  Powiatu Kaliskiego  w wysokości 44.968.782 zł  zostały zrealizowane w 

kwocie 41.775.313,57 zł, co stanowiło  92,90% planu, z tego  dochody bieżące wykonano w 

wysokości 35.796.161,65 zł co stanowiło 98,37% planu, a dochody majątkowe  w wysokości 

5.979.151,92 zł, co stanowiło 69,69% planu.  

W stosunku do dochodów uchwalonych na 2011 rok w uchwale budżetowej Powiatu 

Kaliskiego  w wysokości 38.062.279 zł, w trakcie roku budżetowego  plan dochodów został 

zwiększony  

o kwotę  6.906.503 zł, z tego: 

1. dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę  1.482.463 zł, 

2. dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę  5.424.040 zł. 

Zmiany planu dochodów obejmowały m.in.: 

– zwiększenie dotacji celowych  z budżetu państwa  o kwotę 1.341.266 zł  na inwestycje 

drogowe, komisje egzaminacyjne, wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych dla 

pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany, 

funkcjonowanie placówek opiekuńczo -wychowawczych, zadania z zakresu pomocy 

społecznej, 

– zwiększenie dotacji i pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego  w 

wysokości 403.509 zł w związku z zawarciem porozumień i umów na utrzymanie dzieci 

skierowanych do placówek opiekuńczo -wychowawczych i rodzin zastępczych, remont 

dachu w MHP w Opatówku oraz realizację programów oświatowych i zakresu pomocy 

społecznej, 

– uzyskanie dotacji z funduszy celowych na usuwanie azbestu i środków na wypłaty 

ekwiwalentów za zalesienia gruntów  w wysokości 196.112 zł,  

– uzyskanie środków z programów unijnych w wysokości  6.115.053 zł na nowe zadania 

oraz  zaliczki na  finansowanie inwestycji drogowych, 

– zmniejszenie subwencji oświatowej  i równoważącej o kwotę  206.983 zł,  
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– zmniejszenie dochodów pozostałych o kwotę  942.454 zł  m.in. ze sprzedaży mienia –

Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie,   z opłat melioracyjnych,  z 

odpłatności za pobyt pensjonariuszy w placówce opiekuńczej.   

 Dochody  zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:   

   

Rodzaj dochodów 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie 

% wyk. 

planu 

 

1. 

 

Subwencje z budżetu państwa 

 

18.099.172 

 

18.099.172,00 

 

100,00 

 

2. 

 

Udziały powiatu we wpływach z podatków,  

w tym: 

– podatku dochodowego od osób fizycznych 

– podatku dochodowego od osób prawnych 

 

6.688.584 

 

6.638.584 

50.000 

 

6.832.669,66 

 

6.751.766,00 

80.903,66 

 

102,15 

 

101,70 

161,81 

 

3. 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa,  

w tym: 

– na zadania zlecone i porozumienia z zakresu 

administracji rządowej  

– na realizację  zadań własnych 

 

3.445.953 

 

1.960.608 

 

1.485.345 

     

3.439.473,26 

 

1.954.131,07 

 

1.485.342,19 

 

99,81 

 

99,67 

 

99,99 

 

4. 

 

Dotacje  i pomoc finansowa od jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

 

3.142.714 

 

 

2.413.105,27 

 

 

76,78 

 

5. 

 

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

 

220.000 

 

298.036,83 

 

135,47 

 

6. 

 

Dochody z prowadzenia powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

 

900.000 

 

857.893,60 

 

95,32 

 

7. 

 

Środki na współfinansowanie zadań  z  UE 

 

7.503.109 

 

 

4.805.926,93 

 

 

64,05 

 

 

8. 

 

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł,   

w tym: 

– środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów 

– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

 

          494.212 

 

305.856 

 

188.356 

 

460.081,01 

 

305.855,40 

 

154.225,61 

 

93,09 

 

99,99 

 

81,88 

 

9. 

 

Dochody własne 

 

4.475.038 

 

4.568.955,01 

 

102,10 

 

Razem 

 

44.968.782    

 

41.775.313,57 

 

92,90 
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Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 

 

1. Subwencje z budżetu państwa 
 

W dziale  758 – Różne rozliczenia 

Planowane subwencje w wysokości 18.099.172 zł zrealizowano  w kwocie  18.099.172,00 zł, 

co stanowiło  100,00%.     

Na poszczególne części subwencji  przypadały następujące kwoty: 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego   - wykonanie   8.395.594,00  zł –  100,00% planu, 

Rozdział 75803 – Część  wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 

- wykonanie   6.421.042,00 zł – 100,00 % planu, 

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów      

- wykonanie   3.282.536,00  zł – 100,00 % planu. 

 

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 

dochodowego od osób prawnych 

 

W dziale   756  – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

Z udziałów w podatkach łącznie uzyskano 6.832.669,66 zł, tj. 102,15% planu. Dochody 

osiągnięto wyższe od planowanych o kwotę  144.085,66 zł, w tym: 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Planowane dochody z udziału we wpływach z podatku  dochodowego od osób fizycznych   

w  kwocie  6.638.584 zł  ( § 0010)   wykonano  w wysokości  6.751.766,00 zł, tj.  101,70 %.  

W stosunku do wielkości  planowanych wpływy z tego podatku  były wyższe o kwotę 

113.182,00 zł. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50.000 zł  

(§ 0020)  wykonano w kwocie 80.903,66 zł, co stanowiło 161,81 %. W stosunku do planu 

dochody były wyższe o kwotę  30.903,66 zł.   
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Roczny plan dochodów podatkowych na 2011 rok został określony na podstawie szacunków i 

prognoz, stąd też faktyczne wykonanie dochodów w stosunku do planu mogło być niższe lub 

wyższe.  

 

 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa 

 

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa – Wojewody Wielkopolskiego w wysokości  

3.445.953 zł  zostały wykonane w kwocie 3.439.473,26 zł, co stanowiło  99,81%.  Wykonanie  

dotacji przedstawiało się następująco: 

 

Dotacje celowe  na zadania  zlecone z zakresu  administracji 

rządowej oraz zadania realizowane na podstawie zawartych 

porozumień z zakresu  administracji rządowej 

 

Planowane dotacje  w wysokości  1.960.608 zł  wykonano  w kwocie  1.954.131,07 zł, co 

stanowiło  99,67%, w tym: 

W dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo,  

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Planowane dotacje w wysokości 175.000 zł na  zadania bieżące z zakresu prac geodezyjnych 

zostały wykonane w 100,00%  planu. 

W dziale  700 – Gospodarka mieszkaniowa,  

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Planowane dotacje w wysokości 40.000 zł na  zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami 

i nieruchomościami  zostały wykonane w kwocie 39.999,99 zł, co stanowiło 99,99%, po 

rozliczeniu zwrócono kwotę  0,01 zł. 

W dziale  710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)  

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu  prac geodezyjnych w wysokości 189.000 zł  

zostały wykonane w 100,00%. 

Rozdział 71014 –  Opracowania  geodezyjne i  kartograficzne 

Planowane dotacje na  zadania bieżące z zakresu opracowań geodezyjnych  w wysokości 

8.000 zł zostały wykonane w kwocie 7.997,46 zł, co stanowiło 99,97%, po rozliczeniu 

zwrócono kwotę 2,54 zł. 
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Rozdział 71015 –  Nadzór budowlany 

Planowane dotacje na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kaliszu w wysokości  391.000 zł  wykonano w kwocie  390.993,23 zł, co 

stanowiło  99,99%, po rozliczeniu zwrócono kwotę 6,77 zł. 

W dziale  750 –  Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej w wysokości 

229.192 zł zostały wykonane w 100%. 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa  

Planowane dotacje w kwocie  31.271 zł  na  zadania bieżące  obejmujące  przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w wysokości 31.266,36 zł,  tj. 99,99%.  

W dziale  851 –  Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  

Na zadania bieżące z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych  zostały wykonane dotacje w kwocie 

21.715,20 zł, co stanowiło 99,36% planu  w wysokości  21.856 zł, po rozliczeniu zwrócono 

kwotę 140,80 zł. 

W dziale   852 –  Pomoc społeczna 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  

Planowane dotacje w wysokości  706.504 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Liskowie  zostały wykonane w kwocie  700.186,42 zł,  co stanowiło  

99,11%, po rozliczeniu zwrócono kwotę  6.317,58 zł.  

W dziale   853 –  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  

Planowane dotacje na zadania bieżące z zakresu  orzekania o niepełnosprawności  

w wysokości  168.785  zł  zostały wykonane w kwocie  168.780,41 zł, co stanowiło 99,99%, 

po rozliczeniu  zwrócono kwotę  4,59 zł.  

 

Szczegółowe wykonanie  przedstawiono w załączniku Nr  3. 

 

 

Dotacje celowe na realizację  zadań własnych 

 

Dotacje celowe planowane na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań  własnych powiatu 

w wysokości 1.485.345 zł  wykonano w kwocie  1.485.342,19 zł, co stanowiło   99,99%, w 

tym: 
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W dziale 600 –  Transport i łączność    

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Planowane dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe – Wola Droszewska (granica  powiatu)” w 

wysokości 1.277.609 zł  zostały wykonane w wysokości 1.277.608,88 zł, co stanowiło 

99,99%. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Planowane dotacje w wysokości 225 zł  na dofinansowanie prac komisji  powołanych do 

rozpatrzenia wniosków nauczycieli w sprawie awansów zawodowych nauczycieli  zostały 

wykonane w 100%. 

W dziale 852 –  Pomoc  społeczna    

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Planowane dotacje  w wysokości 205.511 zł na bieżące funkcjonowanie placówki -  Domu 

Pomocy Społecznej w Liskowie  wykonano w kwocie 205.508,31  zł, co stanowiło 99,99%, 

po rozliczeniu zwrócono kwotę 2,69 zł. 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Planowane dotacje na wypłatę dodatku socjalnego dla  pracowników  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kaliszu  w wysokości  2.000  zł  wykonano w 100,00%. 

 

Po wykonaniu zadań i rozliczeniu  dotacji  celowych z budżetu państwa zwrócono 

niewykorzystane środki do Wojewody Wielkopolskiego w kwocie łącznej 6.474,98 zł  

 

4. Dotacje celowe  i pomoc finansowa  na zadania realizowane na podstawie 

porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 
 

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa 

publicznego, na drogi powiatowe i oświatę  w kwocie 3.142.714 zł  zostały wykonane w 

wysokości  2.413.105,27 zł,  tj.  76,78%.   Wykonanie dotacji przedstawiało się następująco: 

W dziale 600 – Transport i łączność   

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano od gmin pomoc finansową w formie dotacji  na 

współfinansowanie zadań  na drogach powiatowych  w wysokości  932.208 zł, dotacja została 

wykonana w wysokości  914.192,23 zł tj. w 98,07%,   w tym: 

od Gminy Godziesze Wielkie: 
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 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe – 

Wola Droszewska (granica  powiatu)”  wykonano  383.282,67 zł tj. 98,58% planu,  

od Gminy Opatówek: 

 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu – 

Dojutrów – Zduny na odcinku Kokanin – Zduny” wykonano  176.692,53 zł, tj. 93,40 % 

planu,  

od Gminy Żelazków: 

 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu – 

Dojutrów – Zduny na odcinku Kokanin – Zduny” wykonano 354.217,03 zł, tj. 99,99% 

planu.  

Pozostałe po rozliczeniu zadań dotacje w wysokości łącznej 12.480,47 zł zostały zwrócone do 

gmin.  

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 74595 – Pozostała działalność  

Planowana dotacja od Miasta Kalisza w wysokości 5.000 zł na współfinansowanie kosztów 

działania wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji bezpieczeństwa  

i porządku została wykorzystana w kwocie 2.863,67 zł, tj. 57,27%. Po  rozliczeniu zwrócono 

do Miasta Kalisza  kwotę  2.136,33 zł. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Planowana dotacja w wysokości 717.596 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowy 

program rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego” 

została wykonana  w kwocie  83.604,79 zł, tj. 11,65%.  Środki zostały przekazane przez 

Powiat Ostrowski, który jest liderem projektu. Niepełne wykonanie dochodów było 

spowodowane zmianą systemu rozliczeń zajęć lekcyjnych, niezrealizowana kwota dochodów 

zostanie przekazana w 2012 roku. Projekt jest realizowany w ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

Planowana dotacja w wysokości 840.707 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych zostały wykonane w wysokości 840.642,37 zł, tj. w 99,99%. Dotacje 

przekazały powiaty, z którymi zostały podpisane  porozumienia w sprawie umieszczenia 

dzieci  i ponoszenia kosztów ich utrzymania. 
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Łącznie w placówkach na terenie powiatu kaliskiego przebywało  22 dzieci, w tym:  w Domu 

Dziecka w Liskowie  17 dzieci,  w Rodzinnym  Domach Dziecka w Brzezinach  2 dzieci   i w 

Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku  3 dzieci.  Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka  

wynosił: w Domu Dziecka w Liskowie – 4.190,76 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka w 

Brzezinach – 1.720,18 zł, w Rodzinnym Domu dziecka w Opatówku – 2.076,41 zł.   

Z poszczególnych powiatów zostały przekazane następujące dotacje: 

- z  Miasta Kalisza  ( na 8 dzieci)  – 320.667,98 zł,   

- z Powiatu Grodziskiego  ( na 2 dzieci ) – 96.693,15 zł,  

- z Powiatu Sieradzkiego  ( na 1 dziecko) –  48.346,58 zł,  

- z Powiatu Gorzowskiego  (na 1 dziecko) – 48.346,58 zł,  

- z Powiatu Szamotulskiego ( na 2 dzieci)   –  96.693,15 zł,  

- z Powiatu Zgorzeleckiego (na  3 dzieci)  –  141.930,56 zł. 

- z Powiatu Słupeckiego  ( na 3 dzieci) –  74.217,46 zł, 

- z Powiatu Konińskiego (na  2 dzieci)  –  13.746,91 zł.  

Dotacje zostały przekazane zgodnie z planem finansowym.  

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 

Planowane dotacje w wysokości 253.136 zł zostały wykonane w kwocie 253.131,45 zł, tj. 

99,99%. Dotacje przekazały powiaty, z którymi podpisano  porozumienia w sprawie 

umieszczenia 25 dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Kaliskiego i 

ponoszenia kosztów utrzymania. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości  należnych 

kwot: 

- z Miasta Kalisza  ( 9 dzieci) – 139.234,52 zł,    

- z Powiatu Sieradzkiego ( 6 dzieci) –  46.841,04 zł,  

- z Powiatu Ostrowskiego ( 1 dziecko) – 5.264,91 zł  

- z Miasta Koszalina  ( 1 dziecko) – 7.905,60 zł,  

- z Miasta Szczecina  ( 1 dziecko)  –  9.882,00 zł,  

- z Powiatu Pleszewskiego ( 2 dzieci)  –  19.764,00 zł,  

- z Powiatu Wałbrzyskiego  ( 1 dziecko) – 2.498,98 zł,  

- z Powiatu Zduńskowolskiego ( 1 dziecko) – 13.834,80 zł,  

- z Powiatu Pabianickiego ( 1 dziecko) – 7.905,60 zł,  

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

rozdział 85395 – Pozostała działalność   

Planowane dochody w wysokości 64.067 zł na realizację projektu „Chcemy być sobą”  

zostały wykonane w wysokości 56.153,00 zł, co stanowiło 87,65%. Środki zostały przekazane 
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przez Powiat Ostrowski, który jest liderem projektu. Niepełne wykonanie dochodów było 

spowodowane zmianą harmonogramu projektu i przeniesieniem części zadań do realizacji w 

2012 roku. Projekt jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdział 92118 – Muzea   

Planowane dochody z pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 

wysokości  330.000 zł na  remont  dachu w  Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku  

wykonano w kwocie  262.517,76 zł,  co stanowiło  79,55%.  Środki zostały przekazane do 

wysokości poniesionych kosztów remontu, stąd dofinansowanie  było niższe niż 

zaplanowano. 

 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 4. 

 

 

5. Środki  na finansowanie i współfinansowanie zadań z Unii Europejskiej 

 

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych uzyskano dochody w wysokości 

4.805.926,93 zł, co w stosunku do dochodów zaplanowanych  w wysokości 7.503.109 zł  

stanowiło  64,05 % planu,  w tym: 
 

W dziale 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Planowane dochody w wysokości 5.538.490 zł  wykonano w kwocie 3.783.100,81 zł, co 

stanowiło 68,31% w tym na realizację  następujących projektów: 

-  „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P (Koźminek- Morawin- Goliszew), nr 

4586 P (Goliszew-Zbiersk)  - planowane dochody w wysokości 839.186 zł nie zostały 

wykonane. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie przekazał 

dochodów, ponieważ trwają uzgodnienia i rozliczenia w zakresie rzeczowym projektu, 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów na 

odcinku Kokanin – Zduny planowane dochody w wysokości 4.699.304 zł wykonano w 

kwocie  3.783.100,81 zł, co stanowiło 80,50% planu. Po przeprowadzonym  przetargu 

wartość zadania uległa zmniejszeniu, stąd dofinansowanie  środków było niższe niż 

zaplanowano. 

Projekty były  realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
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W dziale 750 – Administracja publiczna  

Rozdział 75020 – Starostwa  powiatowe  

Planowane dochody w wysokości 145.534 zł   wykonano w kwocie 142.154,86 zł, co 

stanowiło 97,68% w tym na realizację  projektów: 

-  „Funkcjonowanie w Powiecie Kaliskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” 

-  planowane dochody w wysokości 144.000 zł zostały wykonane w kwocie 142.154,86 zł, 

tj. w 98,72%, projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna, 

- „Akademia Zarządzania Nowoczesnym i Przyjaznym Urzędem”  - planowane dochody w 

wysokości 1.534 zł nie zostały wykonane.  Nie  poniesiono wydatków na projekt,  w 

związku z powyższym nie uzyskano refundacji dochodów. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  

Planowane dochody w wysokości 376.285 zł   wykonano w kwocie 59.926,18 zł, co 

stanowiło 15,93% ,  w tym na realizację  projektów: 

- „Wymiana doświadczeń naukowych nauczycieli odpowiedzialnych za wprowadzenie 

nowej reformy edukacyjnej”  - planowane dochody w wysokości 60.345 zł wykonano w  

kwocie  59.926,18 zł,  tj. 99,31%, 

Projekt był realizowany w ramach  Programu Leonardo da Vinci. 

- „Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł 

Energii w Liskowie – Etap I  - planowane dochody w wysokości 315.940 zł stanowiące 

refundację poniesionych wydatków przez Powiat w roku 2009 nie zostały wykonane.  

Złożony wniosek o płatność  nie został rozpatrzony pozytywnie z uwagi na zmianę 

terminów realizacji projektu ( II etapu) i brak możliwości zawarcia aneksu do umowy 

dofinansowania. 

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Planowane dochody w wysokości 641.588 zł   wykonano w kwocie 559.049,65 zł, co 

stanowiło 87,14% ,  w tym na realizację  projektów: 

- „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i 

uczniów z gminy Lisków”  - planowane dochody w wysokości 339.456 zł wykonano w 

kwocie  339.456,14 zł, tj. w 100,0%.   
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- „Zawsze na właściwym torze – edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława 

Mikołajczyka w Opatówku”  - planowane dochody w wysokości 302.132 zł  wykonano w 

kwocie  219.593,51 zł, tj. w 72,68%,  zrealizowane dochody stanowiły zaliczkę środków 

przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pozostałe do planu dochody będą 

przekazane w 2012 roku, ponieważ dysponent zatwierdził rozliczenie projektu dopiero w 

styczniu 2012 r.  

Projekty były realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział  85202 – Domy pomocy społecznej   

Planowane dochody w wysokości 510.778 zł na realizację projektu pn. „Dostosowanie DPS-u 

w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i modernizację 

istniejącego obiektu”  nie zostały wykonane.   

Inwestycja  nie została zakończona w terminie, co spowodowało konieczność zawarcia 

aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, wniosek o płatność końcową został złożony po 

podpisaniu aneksu końcowego do umowy i jest aktualnie na etapie rozpatrywania przez Urząd 

Marszałkowski w Poznaniu. 

Projekt był realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007 – 2013.  

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

rozdział 85395 – Pozostała działalność   

Planowane dochody w wysokości 290.434 zł na realizację projektu „Bądźmy razem”  zostały 

wykonane w wysokości 261.695,43 zł, co stanowiło 90,10%.  Projekt był realizowany w 

ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

6. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska  

Planowane dochody w wysokości 220.000 zł wykonano w kwocie 298.036,83 zł, co 

stanowiło 135,47%.  

Dochody zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu  z tytułu kar pieniężnych ( § 0580) – 715,44 zł, tj. 143,09% planu i z opłat za 

korzystanie ze środowiska ( §0690)  – 297.321,39 zł, tj. 135,45% planu.  
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Szczegółowe wykonanie  przedstawiono w załączniku Nr 5. 

 

7. Dochody z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 

W dziale 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)   

Planowane dochody w wysokości 900.000 zł z opłat za sprzedaż map, danych z ewidencji 

gruntów i budynków, materiałów i informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych oraz za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

wykonano w kwocie  857.893,60 zł, co stanowiło 95,32%.  

Niepełne wykonanie dochodów wynika z nieuregulowania wszystkich należnych opłat i 

mniejszego zapotrzebowania na informacje z zasobów geodezyjnych, a także braku popytu na 

oferowane usługi. 

Szczegółowe wykonanie  przedstawiono w załączniku Nr  6. 

 

8. Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł 

 

Planowane dochody  w wysokości  494.212 zł  zostały wykonane w kwocie  460.081,01  zł, 

co stanowiło  93,09 % planu, w tym: 

W dziale 020 – Leśnictwo 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  

Planowane dochody od  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Warszawie w 

wysokości 305.856 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za 

wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zostały wykonane w 

wysokości 305.855,40 zł, co stanowiło  99,99%.  

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  

Planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu w wysokości 188.356 zł na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych w wyniku nawałnicy z września 

2011 roku na terenie powiatu kaliskiego” zostały wykonane w kwocie 154.225,61 zł, co 

stanowiło 81,88%. Całkowite koszty usunięcia azbestu były niższe niż planowano, stąd 

dotacja została przekazana do wysokości poniesionych wydatków. 
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9. Dochody własne 

 

Planowane  dochody w wysokości 4.475.038 zł zostały wykonane w kwocie   4.568.955,01 zł, 

co stanowiło  102,10% , w tym: 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo   

Rozdział 01095 – Pozostała działalność   

Uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych ( § 2360) w wysokości  

1.321,50 zł.  Dochody  stanowiły 25%  wpływów uzyskanych  przez Powiat na rzecz budżetu 

państwa. 

W dziale 020 – Leśnictwo   

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną   

Uzyskano nieplanowane dochody z kosztów upomnień ( § 0690) w wysokości 35,20 zł w 

sprawie  dot. zalesienia  gruntów. 

W dziale 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Planowane dochody w wysokości 50.000  zł  ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki 

drzew ( § 0840)  rosnących w pasach dróg powiatowych wykonano w wysokości 19.444,44 

zł,  

tj. 38,89% planu, łącznie sprzedano drewno z  250 sztuk drzew wyciętych w pasie dróg nr 

4594 P i  4586 P na odcinku Goliszew - Morawin, jednak ze względu na gatunek wyciętych 

drzew ( klon, jesion, akacja) uzyskano niższą cenę. 

Ponadto wykonano nieplanowane dochody: ze zwrotu dotacji udzielonej Gminie Godziesze 

Wielkie w 2010 roku  ( § 2910) – 910,63 zł, z odsetek bankowych  ( § 0920) –   6.815,88 zł 

oraz  wpłaty za wyrządzoną  szkodę na drodze powiatowej ( § 0970)  – 300,00 zł.    

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Planowane dochody w wysokości  89.276  zł wykonano w kwocie  99.939,32 zł, co stanowiło 

111,94% planu, w tym: 

 z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu  przez Muzeum Historii 

Przemysłu w Opatówku (§ 0470) wykonano kwotę  303,43 zł, co stanowiło 100,14% 

planu,   

 za najem lokali mieszkalnych i czynsz dzierżawny  (§0750) wykonano kwotę  22.035,10 

zł, co stanowiło 100,28% planu,  
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 25% wpływów  uzyskanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa z opłat z tytułu 

trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i przekształceń (§ 2360) wykonano 

kwotę  75.994,68 zł, co stanowiło 113,42% planu,   

 uzyskano nieplanowane dochody:  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 

( § 0690)  -  960,00 zł,  z odsetek od zaległości za czynsz ( § 0920) -  86,11 zł, z wpłaty na 

dochody wadium w związku z niepodpisaniem umowy ( § 0970) -  560,00 zł. 

W dziale 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany  

Planowane dochody w kwocie 2.000 zł z odsetek bankowych na rachunku Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  (§ 0920)  wykonano w kwocie 668,65 zł,  tj. w 33,43%. 

W dziale 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  

Planowane dochody w wysokości 516.254 zł zostały wykonane w kwocie 489.733,26 zł, co 

stanowiło 94,86% w tym:  

 za wydawanie kart wędkarskich, uzyskanie informacji i koszty upomnienia (§ 0690) 

wykonano kwotę   1.953,20 zł, tj. 130,21%, 

 za najem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajem sal na szkolenia  wykonano  

kwotę   191.930,96 zł (§ 0750), co stanowiło  104,00%,   

 z usług świadczonych wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa:  za zużytą 

energię, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie, 

dozór budynku  wykonano kwotę  289.668,49 zł ( § 0830 ), co stanowiło 88,27%,  

niepełne wykonanie dochodów było spowodowane zmianą rozliczania za zużytą energię 

przez WKU w Kaliszu, która  założyła odrębny licznik i rozlicza się bezpośrednio u 

dostawcy energii,  

 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód ( § 0970) 

wykonano kwotę 2.059,88 zł, tj. 100,0% planu, ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu 

uznania reklamacji za przesyłkę, zwrotu ubezpieczenia i składek oraz opłat za kartę 

pojazdu  w kwocie 2.420,38 zł   

 uzyskano nieplanowane dochody:  z kary pieniężnej nałożonej w związku z 

niedopełnieniem obowiązków o zmianie danych w licencji na przewóz – 1.000 zł (§ 

0570), z odsetek bankowych i od nieterminowych opłat za czynsz  (§ 0920) - 700,35 zł. 

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
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Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw  

Planowane dochody w wysokości 2.467.467 zł  zostały wykonane w kwocie 2.417.816,32 zł, 

co stanowiło 97,99% w tym:  

 z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, 

dokumentów  rejestracyjnych  –  wykonano  2.181.576,50 zł,  tj.  99,16% planu,  

 za zajęcie pasa drogowego  (§ 0490) – wykonano 183.579,86 zł, co stanowiło 95,38% 

planu,  wydano 133 decyzje, w tym 53 długoterminowe, 

 z opłat za wydawanie  licencji  i zaświadczeń na transport (§ 0590) w wysokości 

52.604,00 zł, co stanowiło 70,14% planu, niższe wykonanie wydatków  jest związane z 

kryzysem na rynku transportowym i wydawaniem mniejszych ilości licencji, zaświadczeń 

i wypisów, 

 uzyskano nieplanowane dochody z odsetek od nieterminowej zapłaty ( § 0920) – 29,56 zł 

i zwrotu kosztów upomnienia ( § 0690) – 26,40 zł,   

W dziale 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

Planowane dochody w wysokości 131.100 zł  zostały wykonane w kwocie 243.659,31 zł, co 

stanowiło 185,86% w tym:  

 z odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu ( § 0920)   wykonano kwotę   

243.206,81 zł, tj. 185,51% planu, wysokość dochodów uzależniona była od stanu środków 

na rachunkach bankowych, 

 z tytułu  zwrotu  na dochody wydatków  niewygasających z 2010 roku ( § 2990), które 

pozostały po zakończeniu zadania „remont dróg powiatowych w zakresie odwodnienia i 

renowacji urządzeń odwodnieniowych” – 452,50 zł. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 

Planowane dochody w wysokości 144.682 zł wykonano w kwocie 148.001,64 zł, tj.102,29% 

planu, w tym: 

 za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i odpisów  świadectw ukończenia szkoły 

( § 0690)  w kwocie 1.000,00 zł, tj. 123,46% planu,  

 z czynszów za najem lokali mieszkalnych, wynajem garaży i pomieszczeń szkolnych,  

placu manewrowego ( § 0750)  w kwocie 46.960,85 zł, co tj. 103,02% planu,      
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 z usług dla wynajmujących lokale i pomieszczenia za dostarczanie energii, odprowadzanie 

ścieków ( § 0830) w kwocie 48.219,13 zł, tj.103,92% planu,  wyższe wykonanie wynikało 

z uregulowania przez najemców zaległych wpłat, 

 ze sprzedaży produktów ogrodniczych  ( sałata, kapusta, kalafior, brokuł, por) uzyskanych 

w  ramach prowadzonej nauki zawodu ( § 0840) w kwocie 18.016,60 zł, tj.72,92% planu,  

niepełne wykonanie wynikało z nieuregulowania należności przez firmę  Admat, która 

zaległą  kwotę  4.502,25 zł  wpłaciła w m-cu styczniu 2012 r.,  

 z odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie należności  ( § 0920)  wykonano  

23.477,13 zł, co stanowiło 123,43%  planu,  

 z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu skradzionego mienia  szkoły i ze 

zwrotu podatku  ( § 0970) wykonano 10.327,93 zł, tj. 126,60% planu, 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolone i przedszkolne 

Planowane dochody z wpłat za wyżywienie młodzieży i obiady pracowników w wysokości   

23.131 zł  wykonano w kwocie  14.061,28 zł, tj. 60,79%. Niepełne wykonanie dochodów było 

spowodowane mniejszą liczbą  młodzieży i pracowników korzystających z wyżywienia. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Planowane dochody w wysokości 45.200 zł   wykonano w kwocie  47.923,97 zł, co stanowiło  

106,03%, w tym: 

 z organizacji  Targów Ogrodniczo - Rolniczych  w Opatówku  ( § 0830)  wykonano kwotę   

43.222,58 zł, tj. 96,05 %  za wynajem placu targowego, reklamę w katalogu i na plakacie 

wystawców,   

 z odsetek bankowych  i odsetek od nieterminowych wpłat  od wystawców ( § 0920) w 

wysokości 4.701,39 zł, tj. 2350,70% planu. 

W dziale 852 – Pomoc  społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Planowane dochody w wysokości 92.309 zł wykonano w kwocie 102.927,17 zł, tj. 111,50%, 

w tym: 

 z usług dla DPS w Liskowie za dostarczanie energii, gazu i wody ( § 0830) w wysokości 

92.862,62 zł, co stanowiło 107,47%, wykonanie dochodów wynikało z obciążenia 

wynajmujących kosztami ogrzewania budynku, proporcjonalnie do faktycznie zużytego 

gazu, energii i wody,  

 z odsetek  bankowych (§ 0920)  w kwocie 4.471,94 zł, tj. 149,06% planu,   wykonanie 

dochodów uzależnione było od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych,  
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 z darowizn pieniężnych na rzecz Domu Dziecka w Liskowie – 2.900,00 zł, tj. 100,0% 

planu, 

 nieplanowane dochody z odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w 

Liskowie ( § 0680) – 2.692,61 zł. 

Rozdział 85202 -  Domy pomocy społecznej 

Planowane dochody w wysokości 819.570 zł wykonano w kwocie 871.653,96 zł,  co 

stanowiło 106,36% , w tym: 

 z odpłatności za pobyt w placówce (§ 0690) wykonano kwotę 804.791,04 zł,  co stanowiło 

98,68% planu,  niepełne wykonanie dochodów  wynika  z fluktuacji  pensjonariuszy, 

 z odsetek (§ 0920)  wykonano kwotę  5.023,20 zł,  co stanowiło 125,58% planu, 

 uzyskano nieplanowane dochody ( § 0970) z naliczenia kary umownej za opóźnienie w 

realizacji inwestycji w DPS w Liskowie w wysokości 60.435,97 zł  oraz ze zwrotu za staż 

przez niepełnosprawnego absolwenta w wysokości 1.403,75 zł. 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 

Planowane dochody  w wysokości 4.150zł wykonano w kwocie 4.271,22 zł , co stanowiło 

102,92%, w tym: 

 5% dochodów uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa (§ 2360)  z opłat 

pensjonariuszy za  pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie w 

wysokości 2.474,18 zł,  co stanowiło  215,15%,   wykonanie planu wynikało  z faktycznie 

naliczonych środków od dokonanych przez pensjonariuszy opłat,  

 z odsetek bankowych  ( § 0920) w wysokości  1.797,04 zł, tj. 59,90%, wykonanie 

dochodów uzależnione było od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych,  

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Planowane dochody  z odsetek bankowych  ( § 0920) w wysokości 2.800 zł wykonano w 

kwocie  3.065,30 zł,  co stanowiło  109,48%.   

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji udzielonych w 2010 roku 

stowarzyszeniom prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 68,67 zł ( § 2910) 

oraz odsetki od rachunku bankowego  (§ 0920) w wysokości  4,12 zł.  

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Planowane dochody w wysokości 19.695 zł  na obsługę zadań PFRON wykonano w kwocie 

19.060,00 zł, co stanowiło 96,78%. 
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Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 

Uzyskano nieplanowane dochody z rozliczenia dotacji udzielonej w 2010 r. Miastu Kalisz na 

współfinansowanie kosztów utrzymania  Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu  w kwocie 

6.768,64 zł ( § 2910), tj. 100,01% planu.  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Uzyskano nieplanowane dochody z odsetek  bankowych ( § 0920)   w wysokości  971,46 zł. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85410 –  Internaty i bursy szkolne 

Planowane dochody w wysokości  57.871  zł wykonano w kwocie  66.767,48 zł, co stanowiło 

115,37%, w tym: 

 z czynszów za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w internacie  szkolnym  ( § 0750) w 

kwocie 31.752,23 zł,  co stanowiło 136,66 % planu, wysokie wykonanie wynika z 

wynajmu wolnych pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Nr 2 Liskowie,  

 z usług za zakwaterowanie w internacie i wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń,  za 

dostarczanie energii elektrycznej,  wody i  odprowadzanie ścieków ( § 0830)  w kwocie 

34.972,71 zł, co stanowiło 101,41 % planu, 

 z odsetek bankowych  ( § 0920) w wysokości  42,54  zł  co stanowiło 28,55% planu, 

wykonanie dochodów uzależnione było od stanu środków finansowych na rachunkach 

bankowych. 

W dziale 926 – Kultura fizyczna 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Uzyskano dochody z rozliczenia dotacji udzielonych w 2010 roku stowarzyszeniom 

działającym na rzecz sportu  w kwocie 2.765,59 zł, tj. w 100,02% planu, w tym zwrot dotacji 

– 2.698,13 zł  

(§ 2910)  i odsetki   (§ 0900)  - 67,46 zł.  

 

Szczegółowe wykonanie dochodów według podziałek  klasyfikacji budżetowej przedstawiono  

w załączniku Nr 1. 

 

WYDATKI 
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Budżet Powiatu Kaliskiego na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/28/2010 Rady 

Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w wysokości: 

- dochody – 38.062.279 zł, 

- wydatki – 41.723.060 zł, 

- deficyt –  3.660.781 zł, 

- przychody – 4.252.680 zł, 

- rozchody – 591.899 zł.  

W ciągu roku budżetowego plan budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok został zmieniony 

11 uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz 15 uchwałami Zarządu Powiatu Kaliskiego i na 

dzień 31 grudnia 2011 roku  kształtował się następująco: 

- dochody zwiększono o kwotę 6.906.503  zł do kwoty 44.968.782 zł, 

- wydatki zwiększono  o kwotę  9.033.074 zł do kwoty  50.756.134 zł, 

- deficyt zwiększono o kwotę 2.126.571 zł do kwoty 5.787.352 zł, 

- przychody zwiększono o kwotę 2.120.019 do kwoty 6.372.699 zł, 

- rozchody zmniejszono o kwotę 6.552 zł do kwoty 585.347 zł. 

 

Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok po zmianach w wysokości 

50.756.134  zł  wykonano w kwocie  46.230.963,17 zł, tj.  91,08%, w tym: 

 wydatki bieżące - planowane w wysokości  34.663.823 zł wykonano w wysokości 

31.394.302,73 zł,   tj. 90,57 %, 

 wydatki majątkowe – planowane w wysokości 16.092.311 zł wykonano w wysokości  

14.836.660,44 zł,   tj. 92,20%. 

 

 

Źródłem finansowania wydatków Powiatu Kaliskiego były subwencje ogólne z budżetu 

państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego, dotacje celowe z budżetu państwa 

oraz z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu 

terytorialnego, dochody własne, nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyt 

bankowy.   

 

 

Niniejsza informacja o wykonaniu wydatków zawiera podział uwzględniający rodzaje 

realizowanych zadań obejmujący: 

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 3,  
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2. wydatki związane z realizacją  zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4, 

3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – załącznik Nr 5, 

4. wydatki związane z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych – załącznik nr 6, 

5. dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kaliskiego   – załącznik Nr 7, 

6. przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 8, 

7. wydatki inwestycyjne  – załącznik Nr 9, 

8. wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE  i innych środków ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 10, 

9. wydatki na programy, projekty, zadania i umowy wieloletnie – załącznik Nr 11, 

Realizacja wydatków  budżetu  przedstawiała się następująco: 

 

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE  NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 

ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 

Planowane wydatki w wysokości 1.960.608 zł wykonano w kwocie 1.954.135,66 zł, co 

stanowiło 99,67%. Wydatki realizowano z dotacji celowej z budżetu Wojewody 

Wielkopolskiego.  

Po rozliczeniu i wykonaniu  zadań zwrócono do Wojewody niewykorzystane dotacje w 

wysokości  6.472,29 zł. 

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało 

się następująco: 

W dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo,  

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Planowane dotacje w wysokości 175.000 zł na opracowania założeń do projektu scalenia 

gruntów obrębów: Strzałków i Chrusty- Gmina Lisków zostały wykonane w 100%  planu. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Planowane wydatki  w wysokości  40.000 zł  wykonano w kwocie 39.999,99 zł, co stanowiło  

99,99 % i przeznaczono  na: 

 ogłoszenia  prasowe w związku z wydzierżawieniem i sprzedażą nieruchomości Skarbu 

Państwa  – 2.359,80 zł, 
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 sporządzenie operatów szacunkowych – 16.259,75 zł, 

 wykonanie na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 

inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych i użytkowych oraz  garaży w celu 

wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz oceny stanu technicznego budynków  

i budowli –  2.817,99 zł, 

 sporządzenie poświadczonych wykazów do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd 

Rejonowy w Kaliszu w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa – 15.250,45 zł,   

 koszty sądowe za ogłoszenia o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia 

przez Skarb Państwa – 3.300,00 zł, 

 opłata kancelaryjna za wydanie odpisu – 12,00 zł. 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 

Planowane wydatki  w wysokości 189.000 zł  wykonano w 100,00% planu i przeznaczono na 

opracowanie bazy danych  numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie  

granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych  dla obrębów: Bałdoń. 

Borek, Stobno VI VII, Stobno Wieś i Godziesze Małe, Godzieszki  - Gmina Godziesze 

Wielkie.   

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Planowane wydatki w wysokości 8.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.997,46 zł,  

tj. 99,97 % i przeznaczone na wykonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa w celu 

uregulowania własności. 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

Planowane wydatki w wysokości 391.000 zł zostały wykonane  w kwocie 390.993,23 zł,  

co stanowiło 99,99% i przeznaczone  na funkcjonowanie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, z których sfinansowano: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń  –   332.041,59 zł, tj. 99,99% planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych – 7.111,00 zł, tj. 100,00 % planu, 

3. wydatki rzeczowe –  51.840,64 zł, tj. 99,99 % planu, w tym  m. in. na zakup materiałów  

i wyposażenia biurowego, prenumeratę czasopism,  zakup paliwa, tonerów i tuszy, opłaty 

za energię i wodę, konserwację kserokopiarki, czynsz za pomieszczenia, usługi pocztowe, 

usługi związane z obsługą prawną, delegacje i szkolenia, opłaty za usługi 
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telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu, koszty  

egzekucji komorniczej. 

Na koniec roku 2011 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.235,56 zł  

w związku z naliczeniem dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników za 2011 rok  

wypłacanego do końca marca roku następnego. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Wydatki planowane w wysokości 229.192 zł zostały wykonane w kwocie 229.192,00 zł,  

tj. 100%. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych wraz z wydatkami pochodnymi  pracownikom  realizującym zadania zlecone 

przez Urząd Wojewódzki. 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 

Wydatki  planowane w wysokości 31.271 zł wykonano w kwocie 31.266,36 zł, co stanowiło 

99,99%.  Wydatki  przeznaczono na  przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poborowych – 

27.995,36 zł oraz zakup specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób objętych klasyfikacja 

wojskową – 3.271,00 zł  w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń  dla członków powiatowej komisji 

lekarskiej oraz dla osób  prowadzących  zajęcia świetlicowe i zakładających ewidencję 

wojskową  –  23.898,40 zł, tj.  99,99 % planu, 

2. wydatki rzeczowe –  7.367,96 zł, tj. 99,99 % planu, z których sfinansowano zakup 

materiałów i wyposażenia biurowego, wyposażenie szafki lekarskiej, zakup tuszów i 

tonerów, książki orzeczeń lekarskich,  wynajem lokalu, zakup usług pralniczych oraz 

usług zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań lekarskich poborowych. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Planowane wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 21.856 zł  zostały  zrealizowane w wysokości 

21.715,20 zł, tj. 99,36  %, w tym: 

- za  dzieci z  Domu Dziecka w Liskowie – 17.409,60 zł, tj. 99,20 % planu, 

- za  dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku – 1.684,80 zł, tj. 99,99% planu, 

- za dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach – 2.620,80 zł, tj. 99,99% planu. 

Wydatki wykonano do wysokości należnych składek za dzieci. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 
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Rozdział 85203 –  Ośrodki wsparcia 

Planowane wydatki w wysokości 706.504 zł na funkcjonowanie placówki opiekuńczej -  

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Liskowie 

zostały wykonane w kwocie 700.186,42 zł, co stanowiło 99,11 %  i obejmowały: 

1. wynagrodzenia i wydatki  pochodne od wynagrodzeń  –  495.016,17 zł, tj. 99,56 % planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych – 18.531,20 zł, tj. 99,97 % planu, 

3. wydatki bieżące –  186.639,05 zł, tj.  97,83 % planu, które  przeznaczono m.in. na: 

- zakup środków czystości, materiałów terapeutycznych, paliwa, części do samochodu, 

artykułów biurowych, kuchni elektrycznej, drzwi wewnętrznych  – 69.765,90 zł, 

- zakup żywności – 2.471,14 zł, 

- zakup leków i  usług lekarskich dla pracowników –  1.368,11 zł, 

- opłaty za energię – 28.284,56 zł, 

- naprawa samochodu, konserwacja windy, malowanie pomieszczeń – 18.735,21 zł, 

- usługi pralnicze, kominiarskie, transportowe, przeglądy budynków, usługi cateringowe w 

zakresie wyżywienia pensjonariuszy, wykonanie projektu oddymiania, pozostałe m.in. 

opłata RTV, wywóz odpadów i ścieków, dozór techniczny urządzeń, przegląd ppoż., 

wykonanie szafy – 51.299,50 zł, 

- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 1.277,96 zł, 

- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty telefoniczne – 4.427,67 zł, 

- ubezpieczenia mienia i samochodu,  podatki  – 9.009,00 zł. 

Na koniec 2011 roku powstały w placówce zobowiązania niewymagalne w wysokości  

37.272,64 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz  

z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 

Wydatki  planowane w wysokości 168.785 zł  zostały przekazane na podstawie zawartego 

porozumienia do Miasta Kalisza w 100%. Wydatki realizował Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kaliszu. Zakres rzeczowy obejmował wydanie 

dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego 1.268 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 234 

orzeczenia dla osób do 16 roku życia  i 1.034 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia.  

Miasto Kalisz zwróciło na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną dotację w kwocie 

4,59 zł w dniu 12.01.2012r.   

Na podstawie rozliczenia przekazanego przez Miasto Kalisz zwrócono do Wojewody 

niewykorzystana część dotacji w wysokości 4,59 zł.     
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Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 3. 

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA 

PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO  

 

Planowane wydatki na realizację zadań wspólnych  z jednostkami samorządu terytorialnego w 

wysokości 3.142.714 zł wykonano w kwocie 2.413.105,27 zł, co stanowiło 76,78%.  

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego 

w wysokości  2.413.105,27 zł.    

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało 

się następująco:  

W dziale 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Na podstawie zawartych umów z Gminami Powiatu Kaliskiego zaplanowano wydatki na 

realizację wspólnych zadań w wysokości  932.208 zł,  wydatki zostały wykonane w 

wysokości 914.192,23 zł, tj. 98,07%  zł i przeznaczone na zadania: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe – Wola 

Droszewska (granica powiatu)” – 383.282,67 zł, tj. 98,58% planu.  

Środki przekazane przez Gminę  Godziesze Wielkie zostały przeznaczone m.in. na roboty 

budowlane obejmujące przebudowę odcinka Godziesze Małe – Wola Droszewska na dł. 

7.588,20 mb,  wybudowanie skrzyżowania typu rondo, wybudowanie dwóch nowych 

zatok autobusowych, wykonanie chodników z kostki brukowej o dł. 110 mb, 

oznakowanie poziome i pionowe drogi, nadzór inwestorski.  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – 

Zduny na odcinku Kokanin - Zduny”–  530.909,56 zł tj. 97,70% planu.  

Środki przekazane przez Gminę Opatówek  -  176.692,53 zł  i  Gminę Żelazków - 

354.217,03 zł zostały przeznaczone na wykonanie przebudowy drogi na odcinku Kokanin 

– Zduny na dł. 10.790 mb, przebudowę infrastruktury sanitarnej i deszczowej, promocję 

projektu, nadzór inwestorski.  

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 74595 – Pozostała działalność  

Na podstawie porozumienia z Miastem Kalisz zaplanowano kwotę  5.000 zł, którą wykonano 

w wysokości  2.863,67 zł, tj.  57,27% i przeznaczono na działalność Wspólnej dla Miasta 
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Kalisza i Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.in. na zakup artykułów 

do organizacji posiedzeń, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.   

Wydatki wykonano do wysokości bieżących potrzeb Komisji. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Ostrowskim na realizację zadania pn. 

„Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego 

i Powiatu Kaliskiego” zaplanowano wydatki w wysokości 717.596 zł, które wykonano w 

kwocie 83.604,79 zł, tj. 11,65 %.  

Wykonane wydatki obejmowały m.in. zakup tonerów - 828,12 zł,  zakup usług związanych z 

obsługą i organizacją spotkań w ramach projektu – 3.571,15 zł oraz  wynagrodzenia kadry 

zarządzającej projektem wraz z pochodnymi – 79.205,52 zł.   

Niepełne wykonanie  planu  wydatków spowodowane było przyjętym w ramach projektu 

systemem rozliczeń części zajęć pozalekcyjnych, które nastąpią dopiero po całkowitym 

zakończeniu ich realizacji.  

W dziale 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze   

Na podstawie porozumień z powiatami planowane wydatki w wysokości 840.707 zł  

wykonano w kwocie  840.642,37 zł, tj. 99,99%.   

Wydatki przeznaczono na utrzymanie  dzieci, które pochodziły z terenu  innych powiatów,  

a przebywały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych  na terenie  Powiatu Kaliskiego,  

w tym:   

- w  Domu  Dziecka w Liskowie –   przebywało 17  dzieci,      

- w  Rodzinnym  Domu Dziecka w Brzezinach –  przebywało 2  dzieci ( przez  okres 4 

miesięcy  2011r. ), 

- w  Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku –  przebywało 3  dzieci.    

Wykonanie wydatków  przedstawiało się następująco: 

Dom Dziecka w Liskowie 

Wydatki planowane w wysokości 752.701 zł wykonano w kwocie 752.678,00 zł, co stanowiło  

99,99% planu.  Wykonane wydatki obejmowały:  

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń  – 402.906,00 zł, tj. 100,00 % planu, 

2. wydatki rzeczowe – 349.772,00 zł, tj.  99,99 % planu, z których przeznaczono na: 

 dodatki  mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - wychowawców oraz artykuły bhp  – 

9.386,00 zł, 
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 kieszonkowe dla wychowanków – 10.000,00 zł, 

 zakup odzieży dla wychowanków, paliwa, środków czystości, art. biurowych, szkolnych 

oraz pomocy naukowych, wyposażenie pokoi, zakup materiałów do napraw i remontu, 

materiałów do organizacji imprez okolicznościowych, zakup papieru, akcesoriów 

komputerowych, tonerów i  licencji –  99.268,00 zł, 

 zakup środków żywności –  41.019,00 zł, 

 zakup materiałów, książek i ćwiczeń do zajęć dydaktycznych  –3.000,00 zł,    

 zakup leków, materiałów medycznych – 2.500,00 zł, 

 opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 58.536,00 zł, 

 remont samochodu, sprzętu biurowego, rtv i agd – 7.080,88 zł, 

 cyklinowanie parkietów w pokojach i na korytarzach – 11.881,80 zł,  

 remont pomieszczeń, w tym malowanie klatki schodowej, pokoi oraz tapetowanie i inne 

prace wykończeniowe – 6.760,00 zł, 

 remont dachu – 29.677,32 zł,  

 zakup różnych usług, dozór techniczny kotłowni, badania techniczne samochodu, opłaty 

za internat i przedszkole, dezynfekcja i deratyzacja, przeglądy ppoż., organizacja dla 

dzieci imprez kulturalnych i wycieczek oraz  kolonii i  półkolonii, wykonanie szaf i biurek 

na zamówienie, usługi BHP i inne – 57.093,00  zł,   

 szkolenia, delegacje służbowe, badania  pracowników, ubezpieczenie mienia  – 9.745,00 

zł, 

 opłaty telefoniczne oraz za dostęp do sieci internet  – 3.825,00 zł.  

Rodzinny Dom Dziecka w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 74.244 zł wykonano w kwocie 74.217,46 zł, co stanowiło 

99,96% i przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 38.259,59 zł , tj. 99,99 % planu,  

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, tj.  99,99% planu,  

3. wydatki rzeczowe – 34.863,94  zł,  tj. 99,93 % planu, które  obejmowały: 

 koszt utrzymania 3 dzieci –  20.159,28 zł, 

 zakup wyposażenia   – 8.173,00 zł,  

 zakup energii – 4.385,93 zł,  

  usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, podatek  – 2.145,73 zł.  

Rodzinny  Dom Dziecka w Brzezinach 

Planowane wydatki w wysokości 13.762 zł wykonano w kwocie 13.746,91 zł, co stanowiło 

99,89%  i przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym: 
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1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń  - 2.472,54 zł, tj. 99,94 %  planu,  

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 307,93 zł, tj.  99,98% planu,  

3. wydatki rzeczowe – 10.966,44 zł,  tj. 99,88%  planu, które  obejmowały: 

 koszt utrzymania 2 dzieci – 4.479,84 zł,  

 zakup opału  – 706,59 zł, 

 zakup wyposażenia (szaf i pościeli) – 1.343,57 zł,  

 remont dachu – 2.000,00 zł, 

 zakup energii –  1.956,44 zł, 

 opłaty telefoniczne, opłaty TV i usługi  – 480,00 zł. 

Na koniec 2011 roku powstały w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku zobowiązania 

niewymagalne w wysokości 2.993,88 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.  

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 

Na podstawie  porozumień z Powiatami: Sieradzkim, Koszalińskim, Szczecińskim, 

Pleszewskim, Wałbrzyskim, Zduńskowolskim, Ostrowskim, Pabianickim i Miastem Kalisz 

zaplanowano wydatki w wysokości  253.136 zł na utrzymanie 25 dzieci przyjętych do 14 

rodzin zastępczych  na terenie Powiatu Kaliskiego.   

Wydatki wykonano w wysokości  253.131,45 zł, tj. w 99,99 % i przeznaczono na: 

 pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 215.899,29 zł, tj. 

99,99% planu, 

 wynagrodzenia  dla zawodowej rodziny zastępczej  –  37.232,16 zł, tj. 99,99% planu.  

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność  

Na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Powiatem Ostrowskim na realizację zadania pn. 

„Chcemy być sobą” zaplanowano wydatki w wysokości 64.067 zł, które zostały zrealizowane 

w kwocie 56.153,00 zł, tj. 87,65 % planu.  

Zadanie było realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie.     

W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, 

specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości wraz z pochodnymi – 7.200,00 zł, tj. 56,58 % 

planu,  zakupiono: sprzęt do pracowni fotograficznej – 28.388,00 zł, meble biurowe – 

6.240,00 zł, urządzenie laserowe wielofunkcyjne – 4.250,00 zł, zakupiono specjalistyczne 

usługi medyczne dla pensjonariuszy objętych projektem – 9.000,00 zł i  wykonano tablicę  

informacyjną  – 1.075,00 zł,  tj. 94,44% planu   

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 1732



Niepełne wykonanie spowodowane było nie dostosowaniem planu do wprowadzonych korekt 

przez lidera projektu oraz oszczędnościami, ponieważ w przetargu uzyskano niższą kwotę. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92118 – Muzea 

Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskim 

zaplanowano wydatki w wysokości 330.000 zł  na dofinansowanie remontu dachu w Muzeum 

Historii Przemysłu w Opatówku, które wykonano w kwocie 262.517,76 zł, tj. 79,55 %.  

Wykonany zakres rzeczowy wydatków obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu, 

wymianę pokrycia dachowego i orynnowania, obróbkę kominów i kosza, docieplenie 

poddasza wełną mineralną, montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego, wymianę instalacji 

odgromowej, malowanie tynków zewnętrznych. 

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami powstałymi w wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.  

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.  

 

WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ 

FINANSOWANE Z DOCHODÓW Z  OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH 

 

Planowane wydatki w wysokości 399.087 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie 162.546,70 zł, tj. 40,73  %. 

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało 

się następująco: 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Wydatki planowane w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w 100 %. Środki zostały 

przeznaczone na  montaż rolet okiennych w  budynku Rodzinnego Domu Dziecka w 

Opatówku w ramach zakończenia termomodernizacji i ochrony przed hałasem. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki planowane w wysokości 60.000 zł  zostały wykonane w kwocie 41.218,74 zł, tj. 

68,70%. 

Środki zostały przyznane dla Gmin Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Roboty 

odwodnieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych”.    
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Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 

- Gmina Mycielin na odwodnienie następujących dróg powiatowych: nr 4383 P na odcinku 

Dzieżbin - Bogusławice na dł. 600 mb, nr 4585 P na odcinku Bogusławice - Gadów na dł. 

300 mb, nr 4585 P w m. Przyranie na dł. 350 mb – 5.218,74 zł, tj. 43,49% planu, 

- Gmina Opatówek na odwodnienie następujących dróg powiatowych: nr 4620 P w m. 

Warszew na dł. 600 mb, nr 4610 P w m. Borów na dł. 1000 mb, nr 4611 P w m. Tłokinia 

Wielka na dł. 400 mb  - 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

- Gmina i Miasto Stawiszyn  na odwodnienie następujących dróg powiatowych: nr 4597 P 

na odcinku Długa Wieś - Jarantów na dł. 1000 mb, nr 4584 P na odcinku Zbiersk 

Cukrowania - Przyranie na dł. 1000 mb, nr 4585 P na odcinku Stawiszyn - Petryki na dł. 

1000 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

- Gmina Szczytniki na odwodnienie następujących dróg powiatowych: nr 4621 P i 4617 P 

w obrębie skrzyżowania w Cieszykowie (kierunek Staw) na dł. 1000 mb, nr 4629 P na 

odcinku Iwanowice - Sobiesęki na dł. 1000 mb, nr 4629 P na odcinku Szczytniki - 

Korzekwin na dł. 1000 mb  – 12.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Natomiast planowana dotacja dla Gminy Żelazków w wysokości 12.000 zł nie została 

wykonana. Wójt Gminy poinformował Starostę o nieprzyjęciu przez Radę Gminy dotacji, a 

tym samym zadanie nie było realizowane.   

Po rozliczeniu zadań  Gmina Opatówek zwróciła niewykorzystaną dotację -  19,80 zł w dniu 

25.01.2012 r. i Gmina Mycielin dotację -  6.781,26 zł w dniu   29.12.2011 r. Dotacje zostały 

rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

Planowane wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów 

uszkodzonych w wyniku nawałnicy z września 2011 r. na terenie Powiatu Kaliskiego w 

wysokości 92.520 zł  zostały wykonane w kwocie 73.089,24 zł tj. 79,00 %.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 227.314,85 zł  i był dofinansowany z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 

wysokości 154.225,61 zł. 

Zadanie obejmowało zebranie i wywóz 631,296 ton azbestu i wyrobów azbestowych oraz 

przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych  w miejscowości Małociechowo, 

gm. Pruszcz  celem utylizacji.    

Niepełne wykorzystanie dotacji było spowodowane zebraniem przez firmę mniejszej ilości 

odpadów azbestu, niż oszacowana przez właścicieli nieruchomości. 
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Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wydatki planowane w wysokości 184.500 zł zostały wykonane w kwocie  4.987,50 zł, tj.  

2,70 %. Środki zostały wydatkowane na zakup roślin w celu zagospodarowania zielenią 

terenów przy budynkach  Starostwa oraz na urządzenie zieleni przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Liskowie.  Środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości 

ze względu na przeniesienie urządzania terenów zieleni wokół budynków Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu do realizacji na następne lata. 

 

 

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych      

Planowane wydatki w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez spółki wodne zostały 

wykonane w 100%. 

Zgodnie z zawartymi umowami dotację przyznano następującym podmiotom: 

- Gminnej Spółce Wodnej w Blizanowie - 5.000 zł, tj. 100% planu, 

- Gminnej Spółce Wodnej w Żelazkowie - 5.000 zł, tj. 100% planu, 

- Gminnej Spółce Wodnej w Mycielinie - 5.000 zł, tj. 100% planu. 

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100% i obejmowały 

wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom 

spółek wodnych. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

Planowane wydatki w wysokości 41.067 zł zostały wykonane w kwocie 22.251,22 zł, tj. 

54,18 % i obejmowały: 

- zakup sadzonek i innych materiałów związanych z rozbudową i utrzymaniem  ścieżki 

ekologicznej w Zespole Szkół w Opatówku i Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie oraz  

zakup plandek w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – 15.543,41 zł, 

- zakup książek na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych oraz prenumeraty 

czasopism z zakresu ochrony środowiska   – 2.152,55 zł, 

- organizację obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zakup usług związanych z 

realizacją przedsięwzięć służących edukacji ekologicznej  oraz opracowanie pomiaru 

hałasu na drogach powiatowych nr 4342 P Janków – Stawiszyn i nr 4587 P Stawiszyn – 

do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 – 4.135,26 zł, 

- szkolenia branżowe pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

 i Leśnictwa – 420,00 zł. 
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Natomiast planowana dotacja na urządzenie ekologicznego placu zabaw przy Publicznym 

Przedszkolu Sióstr Służebniczek N. M. P w Liskowie w wysokości 12.000 zł nie została 

wykonana. Przedszkole odstąpiło od realizacji zadania  w 2011 roku.  

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane do wysokości bieżących potrzeb. 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5. 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GEODEZYJNYCH  

I KARTOGRAFICZNYCH 

 

Planowane wydatki w wysokości 900.000 zł na zadania z zakresu geodezji i  kartografii 

zostały wykonane w kwocie 774.690,39 zł, tj. 86,08  %. 

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawiało 

się następująco: 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

Planowane wydatki w wysokości 293.000 zł wykonano w kwocie 217.852,00 zł  tj. 74,35 %. 

Wykonane środki przeznaczono na: 

- zwrot niewykorzystanej dotacji do Głównego Geodety Kraju w ramach dotacji udzielonej 

z CFGZGiK – 3.021,53 zł.  Główny Geodeta Kraju przekazał dotację w 2010 roku dla 

PFGZGiK w wysokości 50.000 zł.  Za zgodą Głównego Geodety Kraju dotację 

wykorzystano w 2011 roku, zakres rzeczowy  obejmował  opracowanie danych 

numerycznych obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic budynków i użytków 

gruntowych obrębów: Bałdoń, Borek, Stobno VI-VII, Stobno Wieś oraz obrębu Żydów, 

Gmina Godziesze Wielkie, 

- opracowanie bazy danych numerycznych obiektowych map ewidencyjnych w zakresie 

granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu: Bałdoń, 

Borek, Stobno VI-VII, Stobno Wieś oraz obrębu Żydów, Gmina Godziesze Wielkie, 

opracowanie i wdrożenie metadanych, wykonanie operatów szacunkowych, pomiar 

punktów osnowy poziomej szczegółowej III kl. oraz przeliczenie współrzędnych z układu 

„1965” na „2000” - 214.830,47zł. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 
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Planowane wydatki w wysokości 607.000 zł związane z wykonywaniem zadań i utrzymaniem 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu zostały wykonane w kwocie 

556.838,39 zł, co stanowiło 91,74 %, z których sfinansowano: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń  –   441.567,83 zł, tj. 96,01% planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych –  10.065,00 zł, tj.100,00 % planu, 

3. wydatki rzeczowe – 105.205,56  zł, tj. 76,77% planu, w tym  m.in. na zakup materiałów i 

wyposażenia biurowego, zakup tonerów i papieru, opłaty za energię i wodę, konserwację 

kserokopiarki, monitoring, eksploatację pomieszczeń, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 

oraz kserokopiarek. 

Ponadto na koniec 2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.458,80 

zł, w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz  

z pochodnymi w wysokości 32.156,50 zł wypłacanego do końca marca roku następnego oraz 

wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka m.in. z tytułu opłat za zużytą energię oraz zakup 

usług, których termin płatności  przypadał w m-cu  I/2012  –  302,30 zł. 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6. 

 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  

 

Planowane wydatki w wysokości 4.849.111 zł wykonano w kwocie 4.605.778,28 zł, tj. 

94,98%  planu.   Wykonanie dotacji przestawiało się następująco: 

 

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Planowane  dotacje w wysokości 4.641.698 zł zostały wykonane w kwocie 4.449.426,44 zł, tj. 

95,86 % planu.      Wykonanie dotacji przestawiało się następująco: 

A. Dotacje podmiotowe  

Dział 921  – Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdział 92118 – Muzea 

Planowaną dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w 

Opatówku  w wysokości 894.485 zł wykonano w 91,04% planu. Źródłem finansowania 

wydatków były środki własne Powiatu w wysokości 551.785,97 zł oraz pomoc finansowa 

Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu dachu w wysokości 262.517,76 zł.    
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Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, wydatki pochodne od 

wynagrodzeń, świadczenia socjalne pracowników  – 346.170,43 zł, remont dachu – 

328.818,73 zł  oraz na wydatki związane z bieżącym  funkcjonowaniem  Muzeum – 

139.314,57 zł. Niższe wykonanie dotacji wynika z oszczędności powstałych po 

rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont dachu.   

 

B. Dotacje celowe i pomoc finansowa  
 

Dział 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe   

Planowane dla gmin Powiatu Kaliskiego dotacje  na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 

1.159.761 zł zostały wykonane w wysokości  1.066.675,33 zł, tj. 91,97%.  

Wykonanie przedstawiało się następująco: 

Na zadania bieżące przekazano dotację w kwocie 150.000,00 zł, tj. 75,00 % planu, w tym:  

1)  na  powierzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych obejmującego część 

rejonu południowego zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Kaliskiego w sezonie 2011/2012 - przekazano kwotę  60.000,00 zł, tj. 

100% planu, w tym: 

 Gminie Godziesze Wielkie – na odśnieżanie części regionu południowego - 30.000,00 

zł, tj.100% planu,  

 Gminie Brzeziny –  na odśnieżanie części regionu południowego -  30.000,00 zł,  

tj.100% planu.  

Gmina Brzeziny zwróciła część niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.764,35 zł w 

dniu 30.12.2011 r., natomiast Gmina Godziesze Wielkie w dniu 29.12.2011 r. w 

wysokości 17.261,18 zł.  

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obejmowały 

posypywanie, pługowanie równiarką oraz posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną 

i solą zwilżoną; 

2)  na remont drogi powiatowej nr 4606 P w m. Żychów - nie przekazano dotacji dla 

Gminy Lisków w kwocie 50.000,00 zł w związku z odstąpieniem Gminy od zawarcia 

porozumienia i realizacji zadania w 2011 roku;      

3) na remont drogi powiatowej nr 5312 P w m. Godziesze Małe i Wola Droszewska w 

zakresie chodnika - przekazano Gminie Godziesze Wielkie dotacje w kwocie 18.000,00 

zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartym porozumieniem.  
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Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem i 

obejmowała prace remontowe polegające na przywróceniu pasa chodnika o dł. 380 m
2 

do 

stanu pierwotnego z uzupełnieniem elementów chodnika, które uległy zniszczeniu w 

trakcie wykonywanej przebudowy pasa jezdni;   

4)  na roboty odwodnieniowe i renowacje urządzeń odwodnieniowych przy drogach 

powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych - przekazano gminom powiatu 

dotacje w kwocie  72.000,00 zł, tj.100% planu, w tym dla: 

 Gminy Blizanów na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr  4595 P na 

odcinku Pamięcin - Szadek na dł. 700 mb, nr 4597P na odcinku Lipe - Jarantów 

(dwustronnie) na dł. 1000 mb, nr 4595P na odcinku Pamięcin - Poklęków 

(jednostronnie) na długości 1000 mb oraz nr 4328 P w m. Janków Trzeci na dł. 300 

mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminie Brzeziny na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 6232 P w m. 

Aleksandria na dł. 1000 mb, nr 4634 P w m. Czempisz na dł. 900 mb, nr 4633 P w m. 

Pieczyska na dł. 800 mb oraz nr 4632 P w m. Przystajnia na dł. 300 mb - 12.000,00 

zł, tj. 100% planu, 

 Gminie Ceków  Kolonia na odwodnienia następujących dróg powiatowych:  nr 4594 P 

w m. Morawin na dł. 300 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminie Godziesze Wielkie na odwodnienia następujących dróg powiatowych:  nr 

4631 P na odcinku Zajączki Bankowe - Skrzatki na dł. 1600 mb,  nr 4636 P na 

odcinku Saczyn - Chełmce na dł. 600 mb, nr 5312 P w Krzemionce na dł. 512 mb 

oraz nr 5312 P  w Godzieszach Małych na dł. 650 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminie Koźminek na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4615 P na 

odcinku Moskurnia - Złotniki na dł. 1500 mb oraz nr 4607 P na odcinku Dębsko - 

Emilianów (dwustronnie) na dł. 1500 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminie Lisków na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4605 P na 

odcinku Ciepielew - Budy Liskowskie (jednostronnie) na dł. 1000 mb, nr 4487 P na 

odcinku Strzałków - Madalin (dwustronnie) na dł. 1000 mb oraz nr 4604 P na 

odcinku Lisków - Wygoda  na dł. 1000 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Gmina Blizanów zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 59,16 zł  w dniu 

23.12.2011 roku.   

Pozostałe dotacje zostały wykorzystane w 100% planu. Dotacje zostały rozliczone i 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 
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W ramach przekazanych  dotacji i przy wkładzie własnym gmin wykonano odwodnienia 

rowów przy drogach powiatowych, odtworzenie rowów, udrożnienia oraz renowację 

urządzeń odwodnieniowych;    

Na zadania majątkowe przekazano dotacje w kwocie 959.760,02 zł, tj. 99,99 % planu w tym 

na następujące zadania: 

1) na przebudowę dróg powiatowych - przekazano dotacje w  kwocie 310.000 zł, tj. 100% 

planu, w tym dla:  

 Gminy Koźminek  na  przebudowę drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. 

Kaliska w zakresie chodnika i miejsc parkingowych (postojowych) – 20.000,00 zł, tj. 

100%  planu,  

 Gminy Lisków na przebudowę drogi powiatowej nr 4605 P w m. Ciepielew w 

zakresie chodnika i zatoki autobusowej oraz drogi powiatowej nr 4613 p w m. 

Ciepielew w zakresie chodnika – 20.000,00 zł, tj. 100%  planu,  

 Gminy Blizanów na przebudowę drogi powiatowej nr 4600 P w m. Zagorzyn w 

zakresie chodnika  – 20.000,00 zł, tj. 100%  planu,  

 Gminy Ceków Kolonia na przebudowę drogi powiatowej nr 4608 P we wsi Kamień w 

zakresie chodnika – 20.000,00 zł, tj. 100%  planu,  

 Gminy Godziesze Wielkie na przebudowę dróg powiatowych w zakresie chodników: 

nr  6232 P we wsi Borek, nr 6232 P we wsi Godziesze Wielkie, nr 5305 P we wsi 

Żydów, nr 5312 P w Godzieszach Małych – 40.000,00 zł, tj. 100 % planu,   

 Gminy Mycielin na przebudowę drogi powiatowej nr 4588 P w m. Kościelec w 

zakresie chodnika – 20.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminy Opatówek na przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce w 

zakresie chodnika – 10.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminy i Miasta Stawiszyn na przebudowę drogi powiatowej nr 3247 P w m. Zbiersk 

w zakresie chodnika  – 20.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminy Szczytniki na przebudowę drogi powiatowej nr 4617 P w m. Radliczyce w 

zakresie chodnika – 20.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminy Żelazków na przebudowę dróg powiatowych nr 4586 P w m. Goliszew w 

zakresie chodnika i nawierzchni zatoki postojowej oraz nr 4594 P w m. Janków w 

zakresie chodnika   – 120.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Po rozliczeniu zadań Gmina Opatówek zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 

382,58 zł w dniu 25.01.2012 r. Pozostałe dotacje zostały wykonane w 100% planu.  
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Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obejmowały m.in. 

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, koszty związane z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego, roboty rozbiórkowe, zakup map geodezyjnych, materiałów do 

budowy lub przebudowy chodników oraz roboty budowlane;   

2)  na przebudowę drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce w zakresie chodnika – 

przekazano dotację dla Gminy Opatówek w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja 

została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100% i obejmowała 

refundację wydatków poniesionych przez Gminę na roboty budowlane, obejmujące 

wykonanie koryta drogi na dł. 0,22 km, rowków i ław krawężnikowych, ułożenie 

krawężników i obrzeży betonowych oraz wykonanie chodnika i wyjazdów z kostki 

brukowej; 

3) na przebudowę drogi powiatowej nr 4628 P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449 - przekazano gminom dotacje  na 

wykonanie dokumentacji projektowej  w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla: 

 Gminy Opatówek na wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej nr 4628 P do 

drogi krajowej nr 12 do granicy z gminą Godziesze Wielkie - 14.000,00 zł, tj. 100% 

planu, 

  Gminy Godziesze Wielkie na wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej nr 

4628 P od granicy z Gmina Opatówek do granicy z Gmina Brzeziny - 12.000,00 zł, tj. 

100% planu, 

 Gminy Brzeziny na wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej nr 4628 P od 

granicy z Gminą Godziesze Wielkie do drogi wojewódzkiej Nr 449 - 14.000,00 zł,tj. 

100% plan. 

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%;  
 

4) na przebudowę drogi powiatowej nr 4611 P w m. Tłokinia Kościelna – przekazano 

dotacje  dla Gminy Opatówek w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% planu.  

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i obejmowała wykonanie ławy 

pod krawężniki, profilowanie skarp rowu wraz z odmulaniem, wykonanie koryta oraz 

nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – 

asfaltowej, budowę zatoki autobusowej z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Po 

rozliczeniu zadania Gmina zwróciła niewykonaną część dotacji w kwocie 382,58 zł z dniu 

25.01.2012 r. ;    
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5) na przebudowę drogi powiatowej nr 4638 Pod m. Kosmów do m. Gostynie – 

przekazano dotację dla Gminy Ceków Kolonia w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% 

planu.  

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100% i 

obejmowała wykonanie dokumentacji geodezyjno – budowlanej, pełnienie nadzoru 

inwestorskiego oraz inwentaryzacji powykonawczej, ustawienie oznakowań oraz roboty 

budowlane na dł. 600 mb; 

6) na przebudowę drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i 

drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 - 

przekazano gminom dotacje w kwocie 48.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla: 

 Gminy Blizanów na wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej nr 4342 P od 

granicy Powiatu do granicy z Gminą Stawiszyn - 32.000,00 zł, tj. 100% planu, 

 Gminy i Miasta Stawiszyn na wykonanie dokumentacji odcinka drogi powiatowej nr 

4342 P od granicy Gminy Blizanów do drogi powiatowej nr 4587 P od Stawiszyna do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 25 - 16.000,00 zł, tj. 100 % planu.   

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%; 

7) na przebudowę ciągu drogowego Saczyn - Chełmce – Opatówek – przekazana została 

dotacja dla Gminy Opatówek w wysokości 416.760,02 zł, tj. 99,99% planu zgodnie z 

zawartą umową.  Zadanie realizowane było w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Liderem projektu była Gmina Opatówek, 

natomiast partnerami Gmina Godziesze Wielkie i Powiat Kaliski.  Całkowity koszt 

zadania wyniósł 1.546.611,52 zł, w tym udział Powiatu Kaliskiego stanowił 26,95% 

całkowitej wartości zadania.   

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

Zgodnie z zawartymi umowami została przekazana do 11 Gmin Powiatu Kaliskiego pomoc 

finansowa w wysokości 110.000,00 zł na działalność operacyjną Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Powiatu Kaliskiego, w tym:  

1)  na zadania inwestycyjne przyznano pomoc finansowa w łącznej kwocie 17.500,00 zł, tj. 

100% planu, w tym dla: 

 Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratownictwa 

drogowego dla OSP w Zbiersku – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu zakupiono przedłużacz, maszt oświetleniowy, prądownicę, narzędzia 
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ratownicze, pojemniki na maski do twarzy, drabiny, latarki, kurtyny wodne  z 

regulacją, wąż tłoczny pożarniczy oraz pachołki drogowe; 

 Gminy Mycielin – 10.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp szlamowych dla OSP w Dzierzbinie i 

w Kościelcu – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 2 

zestawy motopomp  z nasadami, 

- na dofinansowanie wykonania instalacji c.o. w części operacyjnej strażnicy OSP w 

Stropieszynie - 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zamontowano 

grzejnik wraz z rurami i zaworami oraz wykonano centralne ogrzewanie w części 

operacyjnej budynku strażnicy; 

 Gminy Ceków Kolonia na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia do 

samochodu bojowego w celu przystosowania go do wymogów ratownictwa 

drogowego dla OSP w Cekowie – 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu zakupiono orurowanie przednie oraz wykonano zabudowę do samochodu 

strażackiego marki Fiat DUCATO; 

2) na zadania bieżące przekazano  pomoc finansową w łącznej kwocie 92.500,00 zł, tj. 100% 

planu, w tym dla: 

 Gminy Ceków – Kolonia – 7.500,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz sprzętu ( o wartości jednostkowej 

nie przekraczającej 3.500 zł) do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Kamieniu 

– 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. ubrania 

koszarowe, linę ratowniczą i kompresor, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Kosmowie - 2.500,00 

zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano wyrównanie starego podłoża 

siatką z klejem, gruntowanie podłoża, położono tynk dekoracyjny w ilości 138 m
2
, 

 - na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Przespolewie - 

2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano malowanie ścian, 

uzupełninie posadzek, szpachlowanie i malowanie sufitów, oczyszczanie i konserwacje 

elementów stalowych garażu oraz docieplono drzwi wjazdowe do garażu; 

 Gminy Szczytniki – 10.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Główczynie – 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały 
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niezbędne do wykonania remontu, w tym m.in. cement, kleje do płytek, piankę 

montażową, gips, zaprawę murarską, farby, silikony i narzędzia,      

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Kuczewoli – 

1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały 

niezbędne do wykonania remontu, w tym m.in. cement, zaprawę zimową,  

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Marcjanowie – 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały 

niezbędne do wykonania remontu, w tym m.in. cement, zaprawy klejowe, gips, wapno,  

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP Sobiesękach Trzecich – 

1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały 

niezbędne do przeprowadzenia remontów, w tym m.in. kleje, kołki, listwy, mieszadła 

do zapraw, styropian, siatki,   

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Szczytnikach - 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont garażu, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Iwanowicach - 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont garażu, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Stawie - 1.000,00 zł,  

tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały niezbędne do 

przeprowadzenia remontu garażu, w tym  m.in. cement, papa, pustaki,   

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Radliczycach - 

1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały 

niezbędne do przeprowadzenia remontu dachu na części operacyjnej strażnicy oraz 

przebudowy garażu, w tym izolbet, pape i cement; 

 Gminy Opatówek – 10.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Michałowie – 

1.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono drzwi, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Cieni Pierwszej – 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe ścian, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Cieni Drugiej – 

1.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono okna PCV, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Dębe -Kolonia – 

3.000 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały niezbędne 
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do przeprowadzenia remontu, w tym m.in. cement, wapno, styropian, siatki 

podtynkowe, kleje, grunty wzmacniające podłoże, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Rajsku - 2.000,00 zł, 

tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu pomalowano garaż, zakupiono materiały 

do remontu, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Zdunach - 1.000,00 

zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono materiały do remontu; 

 Gminy Lisków – 10.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie remontu samochodu bojowego OSP w Zakrzynie – 2.500,00 zł, tj. 

100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono środki niezbędne do malowania 

samochodu pożarniczego marki Fort Transit oraz wykonano naprawę przedniego 

zawieszenia, wału napędowego i  instalacji elektrycznej, 

- na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i drzwi garażowych dla OSP w 

Żychowie – 900,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. 

smok ssawny, prądownice, węże pożarnicze, umundurowanie, oznakowania funkcyjne 

OSP,  

- na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla OSP w Ciepielewie - 1.600,00 

zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono mundury bojowe i ubrania 

koszarowe, 

- na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP w Liskowie - 4.000,00 zł, tj. 

100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. akumulatory do samochodu 

pożarniczego marki STAR 200, akumulator do motopompy, przedłużacz do wieży 

oświetleniowej,  sterownik GSM, kamizelki odblaskowe, hełmy i dresy dla drużyny 

pożarniczej oraz  liny ratownicze, 

- na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla OSP w Trzebieniach - 1.000,00 

zł,  tj. 100% planu,w ramach środków Powiatu zakupiono ubrania koszarowe, koszule i 

sznury; 

 Gminy Brzeziny – 10.000,00 zł, w tym:  

- na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej 

strażnicy OSP w Zagórnej – 3.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu 

zakupiono m.in. okna, gips, cement, styropian, gładzie, pianki, kleje, farby, ościeżnice, 

fugi, listwy, klamki i wiertła,   
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- na dofinansowanie zakupu  materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej 

strażnicy OSP  w Jamnicach – 2.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu 

zakupiono drzwi i okna, 

- na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remont części operacyjnej 

strażnicy OSP w Sobiesękach – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu zakupiono m.in. styropian, cement, ościeżnice, kleje, siatki na tynk 

zewnętrzny, fugi, płytki, wapno, tynki i gładzie; 

 Gminy Żelazków – 15.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w  Żelazkowie – 

5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont części 

operacyjnej strażnicy, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Tykadłowie – 

5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont części 

operacyjnej strażnicy, 

- na dofinansowanie remontu części operacyjnej Strażnicy OSP w Kokaninie – 

5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu wykonano remont części 

operacyjnej strażnicy; 

 Gminy Godziesze Wielkie – 10.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie wymiany dachu na części operacyjnej strażnicy OSP w 

Zadowicach – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono 

materiały niezbędne do wymiany dachu, w tym min. cement, cegłę, pustaki, 

blachodachówkę, wkręty, 

- na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego „Star” oraz dostosowanie 

samochodu „Fort Transit” do potrzeb ratownictwa p.poż. dla OSP w Żydowie – 

5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono blachę i elektrody 

do wykonania zbiornika wodnego do samochodu marki STAR 244,  zakupiono 

materiały  niezbędne do dostosowania samochodu „Fort Transit” do potrzeb 

ratownictwa p.poż, w tym min. lakiery, rozpuszczalniki, utwardzacze, okleiny; 

 Gminy Koźminek – 5.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie zakup materiałów budowlanych do remont części operacyjnej 

strażnicy OSP w Gaci Kaliskiej - 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu zakupiono m.in. płytki ścienne, fugi, płytki podłogowe, kleje, blachę, cement, 

papę, pustaki żużlowe, 
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- na dofinansowanie zakup materiałów budowlanych do remont części operacyjnej 

strażnicy OSP w  Bogdanowie – 2.500,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu zakupiono m.in. kątowniki hutnicze, profile, rozpuszczalniki, pianki, silikony, 

kleje, blachę, obrzeża; 

 Gminy Blizanów na dofinansowanie wymiany dachu na części operacyjnej strażnicy 

OSP w Pawłówku – 10.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu 

zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu dachu, w tym m.in. papę, 

gwoździe, narożniki zewnętrzne, rury, rynny, blachy, wkręty; 

  Gminy i Miasta Stawiszyn na dofinansowanie remontu dachu na części operacyjnej 

strażnicy OSP w Stawiszynie – 5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków 

Powiatu wykonano remont dachu na części operacyjnej strażnicy oraz zakupiono 

materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu, w tym m.in. papę, opierzenia, lepik, 

silikon.   

Po rozliczeniu zadań następujące gminy zwróciły niewykorzystaną dotację:  Gmina Brzeziny 

- 1,64 zł w dniu 20.12.2011r., Gmina Koźminek -  67,18 zł w dniu 30.12.2011r., Gmina 

Ceków Kolonia -  22,46 zł w dniu 25.01.2012r.,  Gmina Lisków - 11,23 zł w dniu 

11.01.2012r., Gmina Szczytniki  -  0,04 zł w dniu 9.02.2012r. Pozostałe gminy wykorzystały 

dotacje  w 100%.  

Dział 852 – Pomoc  społeczna 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze  

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano do Powiatów dotacje w kwocie 211.639,24 

zł, tj. 99,99% planu. Dotacje zostały rozliczone i obejmowały wydatki związane z pokryciem 

kosztów utrzymania 5 dzieci pochodzących z Powiatu Kaliskiego, przebywających w 

placówkach wychowawczo – opiekuńczych na terenie Miasta Kalisza, Powiatu 

Pleszewskiego i Powiatu Skierniewickiego. Dotacje przekazano w wysokościach 

wynikających z zawartych porozumień. 

Miasto Kalisz po rozliczeniu zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 2.129,56 zł w 

dniu 31.01.2012 r. 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano do Powiatów dotacje w kwocie 85.118,85 

zł, tj. 99,99% planu. Dotacje zostały rozliczone i obejmowały wydatki na pokrycie kosztów 

utrzymania 11 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego,  umieszczonych w 

rodzinach zastępczych na terenie  Miasta Kalisza i powiatów: pleszewskiego, tureckiego, 
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ostrowskiego, sieradzkiego, ząbkowickiego oraz koszalińskiego. Dotacje przekazano w 

wysokościach wynikających z zawartych porozumień. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana Miastu Kalisz dotacja w kwocie 

173.785,00 zł, tj. 100% planu  na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem spraw z 

zakresu orzekania  o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego przez 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w Kaliszu.  

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wydanie dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego 

1268 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 234 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 1.034 

orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia.  

Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 4,59 zł w dniu 

12.01.2012r.   

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy   

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana Miastu Kalisz dotacja w kwocie 

1.301.903,00 zł, tj. 100% planu  na współfinansowanie  kosztów funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, który obejmuje obszarem swojego działania Powiat 

Kaliski.   

Po rozliczeniu Miasto Kalisz zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3.541,21 zł w dniu 

16.01.2012r.   

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85406 –  Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana Miastu Kalisz dotacja w kwocie 

580.000,00 zł, tj. 100% planu na zadania z zakresu edukacji publicznej – udzielanie przez 

poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom 

uczęszczającym do szkół i ich rodzicom z terenu Powiatu Kaliskiego.  

Zadanie wykonywała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, która pomocą 

diagnostyczna, psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną objęła dzieci, młodzież 

szkolną i przedszkolną.  W roku szkolnym 2010/2011 rozpatrzono z terenu Powiatu 169 

wniosków rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży o wydanie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia socjalnego, indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, objęto 125 dzieci i młodzieży terapią psychologiczną, logopedyczną oraz 

pedagogiczną, udzielono 1.820 porad psychologiczno – pedagogicznych, zorganizowano na 
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terenie Powiatu 27 pogadanek i prelekcji psychoedukacyjnych oraz przeprowadzono zajęcia 

warsztatowe dla 57 dzieci w zakresie przeciwdziałaniu agresji.  Dotacja została rozliczona i 

wykorzystana w 100%.   

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano Gminom dotacje  na roboty 

odwodnieniowe i renowacje urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w 

ramach remontu dróg powiatowych w kwocie  48.000,00 zł, tj. 80,00%  planu w wysokości 

60.000 zł, w tym dla: 

- Gminy Mycielin na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4383 P na odcinku 

Dzieżbin - Bogusławice na dł. 600 mb, nr 4585 P na odcinku Bogusławice - Gadów na dł. 

300 mb, nr 4585 P w m. Przyranie na dł. 350 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

- Gminie Opatówek na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4620 P w m. 

Warszew na dł. 600 mb, nr 4610 P w m. Borów na dł. 1000 mb, nr 4611 P w m. Tłokinia 

Wielka na dł. 400 mb  - 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

- Gminie i Miastu Stawiszyn  na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4597 P 

na odcinku Długa Wieś - Jarantów na dł. 1000 mb, nr 4584 P na odcinku Zbiersk 

Cukrowania - Przyranie na dł. 1000 mb, nr 4585 P na odcinku Stawiszyn - Petryki na dł. 

1000 mb – 12.000,00 zł, tj. 100% planu, 

- Gminie Szczytniki na odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 4621 P i 4617 P 

w obrębie skrzyżowania w Cieszykowie (kierunek Staw) na dł. 1000 mb, nr 4629 P na 

odcinku Iwanowice - Sobiesęki na dł. 1000 mb, nr 4629 P na odcinku Szczytniki - 

Korzekwin na dł. 1000 mb  – 12.000,00 zł, tj. 100% planu.  

Natomiast planowana dotacja dla Gminy Żelazków  w wysokości 12.000 zł nie  została 

przekazana, ponieważ  Wójt Gminy pismem z dnia 07.10.2011r. poinformował o nieprzyjęciu 

przez Radę Gminy zadania do realizacji w 2011 roku.  

Po rozliczeniu zadań Gmina Mycielin zwróciła dotację w wysokości 6.781,26 zł w dniu 

29.12.2011r. oraz Gmina Opatówek w wysokości 19,80 zł w dniu 25.01.2012r. 

Pozostałe dotacje zostały wykorzystane w 100% planu. Dotacje zostały rozliczone i 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

W ramach przekazanych  dotacji i przy wkładzie własnym gmin wykonano odwodnienia 

rowów przy drogach powiatowych, odtworzenie rowów, udrożnienia oraz renowację urządzeń 

odwodnieniowych.    
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Dział 921  – Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

Zgodnie z zawartymi umowami przekazano 2 gminom dotację w formie pomocy finansowej 

w łącznej kwocie  10.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla: 

- Gminy Koźminek – 5.000,00 zł, w tym: 

- na dofinansowanie zakupu kurtek dla Gminnej Orkiestry Dętej – 2.500,00 zł, tj. 100% 

planu, w ramach środków Powiatu zakupiono kurtki, 

- na dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu tanecznego z Koźminka - 2.500,00 zł, tj. 

100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono m.in. spódniczki taneczne, spodnie, 

bluzeczki, obuwie dziecięce, wstążki, przepaski oraz materiały; 

- Gminy Blizanów na dofinansowanie zakupu instrumentów (o wartości jednostkowej nie 

przekraczającej 3.500 zł) oraz zakupu strojów dla Orkiestry Dętej OSP w Pruszkowie – 

5.000,00 zł, tj. 100% planu, w ramach środków Powiatu zakupiono klarnety, kurtki, 

marynarki oraz krawaty. 

Po rozliczeniu zadań  Gmina Koźminek zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 

148,63 zł w dniu 14.12.2011r.  

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Opatówek została przekazana dotacja na 

realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczna w 

Opatówku w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100% planu oraz na prace remontowe w celu poprawy  

warunków pracy i obsługi czytelników biblioteki w wysokości 10.000,00 zł, tj.100% planu.  

Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100% zgodnie z preliminarzem finansowym i 

obejmowała wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty spotkań powiatowych i 

delegacji, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki oraz remont 

pomieszczenia wykorzystywanego w działalności bibliotecznej.  

 

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH 

Planowane dotacje w wysokości 207.413 zostały wykonane w kwocie 156.351,84 zł, tj. 

75,38% planu, w tym: 

A. Dotacje podmiotowe  

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  
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Planowane dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 84.941 zł zostały przekazane w 

kwocie 45.879,84 zł, co stanowi 54,01 % planu, w tym dla: 

- Technikum Uzupełniającego „Szkoleniowiec” w Godzieszach – 15.191,88 zł, tj. 50,27 % 

planu, miesięczna dotacja na jednego ucznia 81,24 zł, 

- Szkoły Policealnej „Szkoleniowiec” w Godzieszach Wielkich – w związku z brakiem 

uczniów planowana dotacja w kwocie 3.877 zł nie została przekazana, 

- Technikum Uzupełniającego „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 11.942,28 zł, tj. 61,25% 

planu -  miesięczna dotacja na jednego ucznia 81,24 zł, 

- Szkoły Policealnej „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 6.445,18 zł, tj. 83,12% planu - 

miesięczna dotacja na jednego ucznia 48,46 zł, 

- Technikum „Lider” dla Dorosłych w Goliszewie – 12.300,50 zł, tj. 52,14% planu -  

miesięczna dotacja na jednego ucznia 168,50 zł.  

Dotacja została przekazana do wysokości wynikających z przekładanych rozliczeń w 

stosunku do liczby  uczniów w poszczególnych miesiącach roku. Niepełne wykorzystanie 

planu dotacji było wynikiem mniejszej liczby uczniów, niż zgłoszona do planu przez 

dyrektorów szkół niepublicznych.   Szkoły przedłożyły końcowe rozliczenie z wykorzystania 

dotacji w pełnej wysokości. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   

Planowana dotacja na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w wysokości 62.472 zł została przekazana w 100% planu, w tym: 

- dla WTZ w Koźminku prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku – przekazano kwotę  41.100,00 zł, 

tj. 100% planu, na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 25 osób z Powiatu Kaliskiego, 

- dla WTZ w Nowolipsku prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

„Klaudiusz” w Choczu – przekazano kwotę 4.932,00 zł, tj.100% planu, na pokrycie kosztów 

udziału w zajęciach 3 osób z Powiatu Kaliskiego, 

 - dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób 

Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu – przekazano kwotę 13.152,00 zł, tj. 100% 

planu - na pokrycie kosztów udziału w zajęciach 8 osób z Powiatu Kaliskiego, 

- dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie” w Kaliszu – przekazano kwotę 3.288,00 zł, tj. 100% planu - na pokrycie 

kosztów udziału w zajęciach 2 osób z Powiatu Kaliskiego. 
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Po rozliczeniu Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Razem Łatwiej” w Koźminku zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 44,92 zł wraz 

z odsetkami w wysokości 3,71 zł w dniu 05.01.2012r., oraz Fundacja Inwalidów i Osób 

Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu zwróciła odsetki w wysokości 0,70 zł w dniu 

02.01.2012r. Pozostałe stowarzyszenia złożyły rozliczenia z wykonania dotacji w 100%.  

 

B. Dotacje celowe  

Dział 852 – Pomoc  społeczna 

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze  

Dotację w wysokości 15.000,00 zł – 100% planu przekazano w ramach rozstrzygniętego 

konkursu do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu.  

Zgodnie z umową wykonano  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: szkolenia 

kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych, rodziców adopcyjnych, rodziny 

zawodowej, przygotowanie kandydatów pragnących przysposobić dziecko, terapie rodzinne 

oraz  pomoc pedagogiczną i prawną dla rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, 

zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Towarzystwo przedłożyło rozliczenie z wykonania dotacji w 100%.   

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży  

Zgodnie z zawartymi umowami dotację przekazano w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Dotację przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu do realizacji: 

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie 1.500,00 zł , tj. 100% planu, na 

organizację zadania pn. „Wypoczywając, uczymy się”  

- Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku w kwocie 

3.500,00 zł, tj. 100% planu, na  organizację obozu sportowo -rekreacyjnego w Smołdzińskim 

Lesie. 

Z przedłożonych sprawozdań, rozliczeń końcowych z wykonania zadań oraz protokołów z 

kontroli wynika, że dotacje zostały wykorzystane w 100%.  

Zakres rzeczowy obejmował koszty wyżywienia i zakwaterowania 45 dzieci z terenu Powiatu 

Kaliskiego w Smołdzińskim Lesie oraz koszt pobytu 9 dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego na 

obozie w m. Piecnik i koszty transportu.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych 
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Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dla spółek wodnych dotację na konserwację 

rowów melioracyjnych w miejscowościach podległych działaniom spółek  w wysokości 

15.000,00 zł, tj. 100% planu.    

Dotację przyznano następującym podmiotom: 

- Gminnej Spółce Wodnej w Blizanowie - 5.000 zł, tj. 100% planu,  

- Gminnej Spółce Wodnej w Żelazkowie - 5.000 zł, tj. 100% planu, 

- Gminnej Spółce Wodnej w Mycielinie - 5.000 zł, tj. 100% planu. 

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%.  

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  

Planowana dotacja na urządzenie ekologicznego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 

Sióstr Służebniczek N.M.P. w Liskowie w wysokości 12.000 zł nie została przekazana w 

związku z odstąpieniem Przedszkola od realizacji zadania w 2011 roku. 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Zgodnie z zawartymi umowami dotację przekazano w kwocie 13.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Dotację przekazano w ramach rozstrzygniętego konkursu do realizacji: 

- Kaliskiemu  Ziemsko- Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Zbiersku 

Cukrownia w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu na organizację rywalizacji 

sportowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kaliskiego,  

- Stowarzyszeniu Kalisz XXI z siedzibą w Kaliszu w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100% planu  

na organizację turniejów Ziemi Kaliskiej – cykl imprez w III Gimnazjalnej Piłce 

Siatkowej „Trzymaj Formę”,  

- Towarzystwu Sportowemu „LISKOWIAK” w wysokości  1.000,00 zł, tj. 100% planu na 

organizację turnieju sportowego pentangue pn. „Kulki w Liskowie”. 

Z przedłożonych sprawozdań, rozliczeń końcowych z wykonania zadań oraz protokołów z 

kontroli wynika, że dotacje zostały wykorzystane w 100%.  

 

Szczegółowe wykonanie dotacji  zostało przedstawione w załączniku Nr 7 . 

 

WYDATKI NA POZOSTAŁE ZADANIA  

 

Dział 020 – Leśnictwo 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna     
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Planowane wydatki ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

Warszawie w wysokości  305.856 zł zostały wykonane w kwocie 305.855,40 zł, tj. 99,99% i 

przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie 

gruntów z upraw  rolnych  i  prowadzenie upraw leśnych.  

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną  

Planowane wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 

wysokości 87.475 zł wykonano w 100%.  Zgodnie z umowami środki zostały przekazane do 

Nadleśnictwa  Kalisz i Nadleśnictwa Grodziec. 

Rozdział 02095 – Pozostała działalność  

Planowane wydatki w wysokości 7.835 zł  na przekwalifikowanie z urzędu  zalesionego w 

roku 2007  gruntu rolnego w wykonano w kwocie 6.400,00 zł, tj. 81,68 %. 

W wyniku przetargu cena usługi była  niższa od środków zabezpieczonych w budżecie na ten 

cel, stąd niepełne wykonanie planu wydatków. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Łącznie na utrzymanie dróg powiatowych oraz zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 

16.381.652,47 zł, tj. 92,79 % planu.  

Wydatki obejmowały: 

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych   –  1.940.021,61 zł, tj.  93,25% planu, 

- inwestycje drogowe i zakupy sprzętu drogowego   – 2.889.510,53 zł, tj. 99,24% planu, 

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych  – 106.915,31 zł, tj. 53,46% 

planu, 

- dotacje dla gmin na inwestycje drogowe – 959.760,02 zł, 99,99% planu,  

- realizację zadań  inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE – 10.485.445,00 zł. 

Wydatki na drogi sfinansowano ze środków własnych, dotacji Wojewody Wielkopolskiego, 

środków z budżetu UE oraz zaciągniętego kredytu bankowego na inwestycje drogowe. 

Wykonane wydatki obejmowały: 

 

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg  – 1.940.021,61 zł, w tym: 

a. remonty dróg – 471.128,69 zł, w tym  wykonano: 

 remont dróg gruntowych   (7.995 mb) – 30.721,58 zł, w tym na drogach: 

- nr 4638 P Kosmów – Stropieszyn (3.000 mb), 

- nr 4619 P Modła (500 mb), 

- nr 4595 P Dojutrów – Szadek (1.000 mb), 
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- nr 4632 P Przystajnia – Nowa Kakawa (700 mb), 

- nr 4681 P Iwanowice – Zajączki Bankowe (2.500 mb),  

- nr 3248 P Zamęty (295 mb); 

 remont dróg powiatowych w zakresie usunięcia kolein i przełomów – 102.053,79 zł, w 

tym na drogach:  nr 4628 P Cienia Pierwsza,  nr 4628 P Zajączki Bankowe,  nr 4630 P 

Żydów, nr 4342 P Janków,  nr 4608 P Osuchów; 

 powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych emulsją i grysami wraz ze ścinką zawyżonych 

poboczy – 338.353,32 zł, w tym na drogach: 

- nr 4590 P odc. Skarszewek Kolonia - Borków Nowy o dł. 1.313 mb (bez ścinki 

poboczy), 

- nr 4590 P odc. Borków Stary - Czartki o dł. 1.700 mb  (bez ścinki poboczy), 

- nr 4624 P odc. w m. Chełmce o dł. 600 mb ( bez ścinki poboczy), 

- nr 4587 P odc. w m. Wyrów o dł. 500 mb ( bez ścinki poboczy), 

- nr 4585 P odc. Stawiszyn - Petryki o dł. 2.100 mb ( wraz ze ścinką  poboczy o łącznej 

długości poboczy 2.000 mb), 

- nr 4582 P odc. Zbiersk Kol. - Zamęty o dł. 1.000 mb (bez ścinki poboczy), 

- nr 4605 P odc. Ciepielew - Budy Liskowskie o dł. 1.000 mb (bez ścinki poboczy); 

b. remonty i naprawy sprzętu drogowego – 21.887,18 zł, 

c. utrzymanie dróg bieżące – 33.461,27 zł,   zakres wykonanych robót obejmował:  

 oznakowanie poziome dróg powiatowych – 9.671,49 zł, 

 interwencje i awarie bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 18.894,78 zł, w 

tym: 

- interwencyjne usunięcie skutków ulew na drodze powiatowej nr 4583 P w m. 

Petryki – 1.728,00 zł, 

- wykonanie przewiertów pod jezdnią i odwodnienie skrzyżowania dróg nr 4327 P i 

4590 P – 4.674,00 zł, 

- wykonanie w ramach interwencji odmulenia kanalizacji deszczowej oraz przepustu 

w m. Gać Kaliska i Moskurnia - 3.360,00 zł, 

- wykonanie w ramach interwencji odmulenia przepustu w Piotrowie, Zagorzynie - 

Dojutrowie i Szadek -  3.516,00 zł, 

- wypłacono odszkodowanie za spowodowanie awarii (uszkodzenie gazociągu w m. 

Szałe, ul. Kaliska) – 2.655,78 zł, 

- wykonanie odmulenia przepustu w Ilnie i Tłokini Wielkiej oraz udrożnienia 8 

kratek ściekowych z przykanalikami – 2.961,00 zł, 
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 wycena drewna drzew przeznaczonych do wycięcia w ilości 531 szt. w pasie dróg 

powiatowych – 4.895,00 zł;  

d. zimowe utrzymanie dróg – 984.447,49 zł; 

e. ewidencję dróg i mostów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

16.02.2005r. w sprawie numeracji i ewidencji – wykonano kontrolę obiektów 

mostowych na terenie Powiatu Kaliskiego, w tym  obiektu mostowego w m. Żydów – 

12.000,00 zł; 

f. ogłoszenia prasowe - 719,55 zł związane ze zmianą ostatecznej decyzji zezwolenia na 

realizację  inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek 

– Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)”; 

g. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.322,00 zł związane ze złożoną 

apelacją od wyroku w sprawie powództwa MAAD – Projekt Sp. z o.o we Wrocławiu na 

wykonanie projektu;     

h. zakup materiałów drogowych – 408.055,43 zł, w tym: masy na zimno  – 67.600,80 zł, 

masy mineralno – asfaltowej na gorąco  – 132.901,71 zł,  znaków drogowych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – 4.373,02 zł, słupków do znaków – 943,41 zł, 

cementu, kruszywa, tłucznia kamiennego, pospółki, kratki ściekowej, rury betonowej, 

farby, bloczków, pojemników, skrzyń na piasek,  piasku, soli i mieszanki piasku ze solą  

– 53.585,65 zł,  oleju napędowego i paliwa do sprzętu drogowego – 98.736,74 zł oraz 

materiałów do napraw i utrzymania sprzętu drogowego –  49.914,10 zł. 

 

Niepełne wykonanie planu wydatków nastąpiło na zadaniu dot.  zakupu masy mineralno-

asfaltowej na gorąco i emulsji asfaltowej, która zgodnie z umowa była dostarczana 

sukcesywnie w miarę potrzeb po uprzednim zamówieniu, na zadaniu dot.  zakupu materiałów 

do utrzymania dróg, materiałów drogowych oraz materiałów do utrzymania sprzętu 

drogowego, które były realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.  

Nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki na remonty w zakresie odnowy nawierzchni – 

2.000 zł, remonty cząstkowe dróg MMA na gorąco – 8.000 zł, remonty związane z 

wystąpieniem awarii i interwencji – 12.000 zł, remonty mostów – 1.000 zł, wycinkę krzewów 

w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł. Ponadto  na remonty w zakresie odwodnienia –  kwota 

28.000 zł nie została wykonana w związku z powierzeniem gminom realizacji tego zadania i 

udzieleniu dotacji. Ponadto na wniosek wykonawcy rozwiązana została umowa na wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 

6217 P w miejscowości Szałe na kwotę 35.670 zł, w związku z trudnościami  uzyskania 
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uzgodnienia  w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej kanalizacji 

deszczowej, a tym samym niemożnością złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

2. Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych i zakup sprzętu  – 2.889.510,53 zł, w 

tym: 

Planowane wydatki na inwestycje drogowe i zakup sprzętu drogowego w wysokości 

3.066.239 zł wykonano w kwocie  2.889.510,53 zł, tj. 99,24%, w tym: 

1)  na zakupy inwestycyjne – 334.292,76 zł, w tym: 

 zakupiono posypywarkę jednoosiową do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 

32.899,99 zł, tj. 96,76% planu, 

 zakupiono koparko – ładowarkę  firmy VOLVO- 279.500,00 zł, tj.99,82% planu, 

 zakupiono kosiarkę bijakową - 21.892,77 zł tj. 91,22% planu. 

2) na  zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku 

Godziesze Małe – Wola Droszewska (granica powiatu) – planowane wydatki na realizację 

zadania obejmujące przebudowę drogi na długości 7,588 km oraz nadzór inwestorski 

zostały wykonane w wysokości 2.555.217,77 zł, tj. 99,28% planu.  

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w kwocie 1.277.608,88 zł, 

środków Powiatu w kwocie 894.326,22 zł oraz środków Gminy Godziesze Wielkie w 

kwocie 383.282,67 zł.  W ramach zadania  przebudowano odcinek drogi Godziesze Małe 

– Wola Droszewska na dł. 7.588,20 mb, w tym wybudowano skrzyżowanie typu rondo, 

dwie nowe zatoki autobusowe, wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 110 mb, bariery 

ochronne stalowe na dł. 80mb i bariery łańcuchowe na dł. 106 mb, oznakowanie poziome 

i pionowe drogi -   2.151.025,10 zł  oraz zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 20.910,00 

zł, łącznie 2.171.935,10 zł. 

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 127,43 zł i 

obejmowały zakup części zamiennych do wykonania oświetlenia w samochodzie STAR 266. 

Dział 630 - Turystyka 

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Planowane wydatki w wysokości 8.390 zł wykonano w kwocie 8.387,40 zł, co stanowiło 

99,97% i przeznaczono na:  

 umowy zlecenia na przygotowanie programu i prowadzenie Rajdu Reymontowskiego oraz 

obsługę  Rajdu Pieszego „Śladami historii” – 1.000,00 zł,  
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 zakup pucharów i nagród dla laureatów i uczestników imprez, zakup materiałów 

biurowych do przygotowania imprez upowszechniających turystykę m.in. Rajdu 

Ogrodnika w Opatówku,  Radu Rowerowego „Tour de Calisia”,  Rajdu Przyrodniczego 

po Ziemi Kaliskiej, Rowerowego Rajdu dla Każdego w Opatówku, Rajdu Klubu 

Turystyki Niekonwencjonalnej, XII Rajdu Barwy Jesieni Kalisz – Rożdżały, VII 

Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  oraz Zimowego – Świątecznego Rajdu 

Młodzieży – 3.696,42 zł, 

 pokrycie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego na wyjazd 

turystyczny do Krakowa w dniach 17-18.02.2011r. oraz wyjazdu młodzieży z  Zespołu 

Szkół nr 1  w Liskowie i Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie na wycieczkę turystyczno – 

krajobrazową do Jeleniej Góry w dniach 5-6.05.2011r. – 3.690,98 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Z planowanych wydatków  w wysokości  61.000 zł zrealizowano kwotę 44.251,67 zł, tj. 

72,54 % i przeznaczono na: 

 ogłoszenia prasowe w związku z dzierżawą nieruchomości Powiatu Kaliskiego – Stacji 

Diagnostycznej w Liskowie, oddaniem w najem  miejsca w budynku Wydziału 

Komunikacji – 1.162,35 zł,  

 sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej zajętej pod drogę powiatową w celu wykupu - 

460,00 zł, 

 sporządzenie wyceny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków, 

budowli i innych części składowych byłej kolejki wąskotorowej  w celu nieodpłatnego 

przejęcia od PKP SA – 33.087,00 zł, 

 wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego w celu ujawnienia w księdze 

wieczystej prawa własności Powiatu Kaliskiego w związku z nabyciem udziału we 

współwłasności nieruchomości, położonej w Kaliszu  przy ul. Częstochowskiej 12 – 

168,00 zł, 

 sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem przez powiat Kaliski w drodze 

darowizny nieruchomości pod drogę  powiatową  - 1.715,85 zł,  

 wykonanie operatów szacunkowych  nieruchomości niezabudowanych w celu zbycia w 

trybie przetargu nieograniczonego – 478,47 zł,  

 opłaty sądowe – 7.180,00 zł.   
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Niższe wykonanie planu spowodowane było nie zawarciem aktu notarialnego z PKP SA na 

przejęcie części składowych byłej kolejki wąskotorowej, którego koszty przejęcia  

zobowiązany jest ponieść Powiat Kaliski.   

Dział 710 – Działalność usługowa  

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  

Planowane wydatki w wysokości 40.041 zł zostały wykonane w kwocie w 100% i 

obejmowały uregulowanie wpłat na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym (10% wpływów) i Wojewódzkiego Funduszu  Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (10% wpływów) w związku z likwidacją w dniu 

31.12.2010 r. gospodarstwa pomocniczego.  

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

Planowane wydatki w wysokości 4.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100% i 

obejmowały zakup  tonerów i tuszy do drukarek oraz przesyłki pocztowe. 

Rozdział 71095 –  Pozostała działalność 

Z planowanych wydatków  w wysokości  15.000 zł  została wykonana kwota 7.430,61 zł, co 

stanowiło 49,54% i przeznaczona  na pokrycie kosztów transportu osób zmarłych na terenie 

Powiatu w miejscach publicznych.  Wydatki zrealizowano do wysokości zaistniałych potrzeb. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75019 –  Rady powiatów 

Planowane wydatki w wysokości 318.550 zł wykonano w kwocie 304.607,55 zł, tj. 95,62%  

i przeznaczono na: 

 - wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz szkolenia 

radnych – 286.782,66 zł, tj. 95,56% planu,  

- na obsługę posiedzeń sesji rady, ubezpieczenie i opłaty telefoniczne, prenumeratę 

czasopism, ogłoszenia w prasie i  usługi –  17.824,89 zł, tj. 96,61 % planu. 

Wydatki zrealizowano do wysokości  potrzeb.  

Rozdział  75020  – Starostwa powiatowe 

Planowane wydatki  w wysokości 9.433.206 zł  zostały  wykonane  w kwocie 8.779.750,47 zł, 

co stanowiło 93,07 %  i obejmowały: 

- wydatki Starostwa Powiatowego w Kaliszu – 8.080.144,86 zł, tj. 93,08% planu, 

- wydatki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – 142.154,86 zł, tj. 98,72% 

planu,  

- wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Częstochowskiej 

12 -  556.838,39 zł, tj. 91,74% planu, 
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- wydatki na realizację projektu w ramach budżetu UE pn. „Akademia Zarządzania 

Nowoczesnym i Przyjaznym Urzędem” – 612,36 zł, tj. 39,92% planu, 

- wydatki na realizację projektu w ramach budżetu UE pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego - Roboty termomodernizacyjne i budowlane 

budynku skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu” – planowane w 

wysokości 8.000 zł nie zostały wykonane.    

Wykonane wydatki w wysokości 8.080.144,86 zł  związane z realizacją zadań i 

funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kaliszu  obejmowały:   

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne  od wynagrodzeń – 5.724.224,15  zł, tj. 97,21 % 

planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  166.216,00 zł, tj.  100,00 % planu,    

3. wydatki rzeczowe –  2.175.190,71 zł, tj. 84,23 % planu, z których przeznaczono m.in. na:  

- zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów 

komunikacyjnych  – 908.563,79  zł,  

- zakupy paliwa, sprzętu i artykułów biurowych, części do samochodów, środków 

czystości, mebli i wyposażenia biur, zakup komputerów, materiałów remontowo – 

budowlanych, tonerów do kserokopiarek, druków, książek, prasy i Dzienników Ustaw, 

materiałów związanych z archiwizacją,  zakup materiałów papierniczych, części i 

akcesoriów do komputerów,  programów komputerowych    – 175.280,49 zł, 

- zakup materiałów związanych z  organizacją posiedzeń zarządu – 6.491,22 zł,  

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 342.041,40 zł, 

- prace remontowe w budynku  Starostwa, remont sali nr 1, naprawy samochodów i sprzętu 

komputerowego – 27.007,88 zł,   

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 57.824,06 zł,  

- usługi pocztowe, komunalne, przeglądy samochodów i budynku, wykonanie i naprawa 

pieczątek, opłata za RTV i telewizję kablową, pomiary elektryczne, ogłoszenia w prasie, 

podpisy elektroniczne, aktualizacje oprogramowań komputerowych, dostęp do sieci 

Internet, utrzymanie systemu  alarmowego  i programu kancelaryjnego FINN, utrzymanie 

strony internetowej, BIP, poczty elektronicznej, skrzynki podawczej i formularzy 

elektronicznych, domeny „powiat.kalisz.pl”   – 248.957,42 zł, 

- delegacje krajowe pracowników, koszty wyjazdów zagranicznych i szkolenia 

pracowników -  85.168,70 zł, 

- wpłaty na PFRON – 30.936,00 zł,  
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- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników, zwroty za 

okulary pracowników oraz ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, napoi 

profilaktycznych i posiłków regeneracyjnych – 26.131,21 zł, 

- składki na WOKISS, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, Związek 

Powiatów Polskich, ubezpieczenia budynków, samochodów i komputerów – 93.483,11 

zł, 

- podatek od nieruchomości, środków transportu, zakup znaków opłaty skarbowej oraz 

rejestracja samochodu ciężarowego marki STAR  – 10.874,00 zł, 

- koszty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim – 692,15 zł,  

- zwroty opłat  za kartę pojazdu dla osób prawnych i fizycznych, odsetki od zwróconych 

opłat  oraz związane ze zwrotem opłat koszty postępowania  sądowego – 161.739,28 zł,  

4. zadania inwestycyjne – 14.514,00 zł, tj. 37,93 % planu, w tym: 

- „Montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych w archiwum Starostwa Powiatowego” - 

planowane wydatki w wysokości 35.000 zł nie zostały wykonane.  W związku ze zmianą 

zagospodarowania pomieszczenia i konieczności sporządzenia nowej dokumentacji 

zadanie nie zostało zrealizowane; 

- „Zakup i montaż szlabanu na parking Starostwa” – planowane wydatki w wysokości 

6.000 zł nie zostały wykonane, ponieważ  w związku z nieuregulowaniem własności 

gruntów parkingu montaż szlabanu jest niemożliwy; 

- „Zakup procesora i dysku” – planowane wydatki w wysokości 4.500 zł nie zostały 

wykonane. Przeprowadzono procedurę przetargową, jednak ze względu na kwotę 

przewyższająca plan nie wybrano żadnego dostawcy; 

- „Zakup urządzenia UTM” – planowane wydatki w wysokości 8.000 zł zostały wykonane 

w kwocie 7.134,00 zł, tj. 89,18 %; 

- „Zakup oprogramowania FUNN 8SQL Urząd” – planowane wydatki w wysokości 9.760 

zł zostały wykonane w  kwocie 7.380,00 zł tj. 75,61% .  

Niepełne wykonanie planu wydatków  w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe  

spowodowane było mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z 

tytułu zwolnień lekarskich pracowników, urlopów wychowawczych i macierzyńskich, 

korzystnych warunków wynikających z zawartej umowy na dostarczanie tablic 

rejestracyjnych. Wydatki rzeczowe zrealizowano do wysokości bieżących potrzeb. Natomiast 

wykonanie wydatków na odszkodowania za karty pojazdów uwarunkowane było ilością 

wyroków sądowych.    
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W na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 522.976,76 zł i 

obejmowały m.in.: naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok i premii za   

m-c XII/2011 pracowników obsługi  wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 458.177,53 zł,  

wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa m.in. z tytułu opłat za zużytą energię, 

należnych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakupu dokumentów komunikacyjnych, 

ubezpieczenia majątku, opłat telekomunikacyjnych, których termin płatności  przypadał w m-

cu  I/2012  –  64.799,23 zł. 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Planowane wydatki w wysokości  144.000 zł  wykonano w kwocie 143.793,10 zł, co 

stanowiło 99,86% i przeznaczono na promocję powiatu, w tym na:  

 umowy zlecenia na obsługę spikerską i techniczną Święta Powiatu Kaliskiego w Hali 

OSRiR w Kaliszu, imprezy „Promocja rodzimych produktów rolnych” w Opatówku, 

wykonanie rycin budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, opracowanie projektów 

graficznych Powiatu Kaliskiego, na przygotowanie scenariusza i prowadzenie seminarium 

dla grupy producentów z terenu powiatu kaliskiego – 3.010,00 zł,  

 koszty zakupu energii elektrycznej podczas imprezy promującej w Opatówku – 389,08 zł,  

 zakup upominków, materiałów do organizacji imprez, pucharów i nagród na konkursy, 

statuetek i  nagród książkowych –  3.349,54 zł, 

 przygotowanie i organizację Święta Powiatu Kaliskiego – 67.055,54 zł, 

 zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, druków umów zleceń – 7.946,08 zł,   

 koszty związane z pobytem delegacji Urzędu Marszałkowskiego  – 190,00  zł, 

 koszt przyłącza energetycznego niezbędnego do obsługi imprezy promocyjnej – 250,72 zł,   

 dofinansowanie druku XXXVI Tomu Rocznika Kaliskiego – 600,00 zł, 

 publikacje w prasie i mediach –  27.111,13 zł,  

 opracowanie materiałów promocyjnych oraz pamiątek okolicznościowych: wykonanie 

dyplomów, kubków z nadrukami, map, znaczków z herbem powiatu, banerów 

reklamowych, wykonanie pozycji książkowej „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów 

i starostów Wielkopolski”, druki zaproszeń, folderów „Powiat Kaliski Zaprasza”, 

„Agroturystyka” i inne  – 10.061,67 zł, 

 przygotowanie i organizację  imprez i wyjazdów  promujących powiat m.in. imprezy pn. 

„Promocja rodzimych produktów rolnych” w Opatówku, XIII Dni Ogrodnika – Targi 

Międzynarodowe w Gołuchowie, seminarium nt. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,  

imprezy promocyjnej „Pyrczok 2011”  –  23.829,34 zł. 

Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb. 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa  

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

Planowane wydatki w wysokości 132  zł zostały wykonane w kwocie 131,25 zł, tj. 99,43 % i 

obejmowały wypłatę diety członkowi komisji za udział w posiedzeniach za okres do dnia 

odwołania ze składu Powiatowej Komisji Wyborczej zgodnie z wyjaśnieniami Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu  z dnia 13 stycznia 2011 r.     

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 

Planowane wydatki w wysokości 6.000 zł  zgodnie z zawartym porozumieniem zostały 

przekazane na nagrody dla 3 najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Kaliszu w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu. 

Wydatki zostały  rozliczone i wykorzystane w 100%. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

Planowane wydatki w wysokości 11.500 zł  na zadania z zakresu obrony cywilnej  wykonano  

w kwocie 4.936,78 zł, co stanowiło 42,93% i przeznaczono na podsumowanie  konkursu 

plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup tuszu do drukarki i tonera  – 1.070,42 zł oraz 

szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 3.866,36  zł. 

Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb, ponadto za szkolenia z zakresu 

obrony cywilnej dla pracowników Starostwa i Gmin oraz kadry kierowniczej Urzędu 

Miejskiego oraz Gmin Powiatu Kaliskiego wydatki zostały zrefundowane ze środków 

budżetu państwa  

w wysokości  11.000,00 zł. 

Rozdział 75495 –  Pozostała działalność 

Z planowanych wydatków w wysokości 5.000 zł  wydatkowano kwotę 248,52 zł, tj. 4,97 % 

na obsługę oraz zakup artykułów papierniczych na posiedzenia Wspólnej dla Miasta Kalisza i 

Powiatu Kaliskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wydatki wykonano do wysokości 

bieżących potrzeb. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
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Planowane wydatki w wysokości 135.053 zł zostały wykonane w kwocie 88.426,39 zł, tj. 

65,48%, w tym: 

 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki  wykonano kwotę  

88.426,39 zł, tj. 73,58% planu  i  przeznaczono na odsetki od kredytów bankowych 

zaciągniętych w latach 2006, 2010, 2011  na inwestycje i remonty dróg  powiatowych 

oraz od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na „Utworzenie Regionalnego Centrum 

Informacyjno – Doradczego Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie - I Etap 

„Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkol Nr 1 w Liskowie”. 

Wydatki wykonano do wysokości naliczonych odsetek bankowych; 

 na prowizje bankowe od kredytu krótkoterminowego i kredytu długoterminowego  

planowane wydatki w wysokości 14.883 zł  nie zostały wykorzystane.  W związku z 

korzystnym rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu 

długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 

4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” powiat nie 

poniósł opłat na prowizję bankową. 

Na koniec 2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 390,95 zł z tytułu 

naliczenia należnych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, które uregulowane zostały w m-cu 

styczniu 2012 roku.  

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział  75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Z planowanych rezerw pozostały niewykorzystana kwota  91.097 zł, w tym rezerwa celowa  

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000 zł oraz rezerwa ogólna – 1.097 zł.  

Dział 801  – Oświata i wychowanie 

Planowane wydatki w wysokości 10.511.992 zł zostały wykonane w kwocie 8.836.107,26 zł, 

co stanowiło 84,06 %.    Wykonanie wydatków obejmowało: 

 wypłatę wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i 

pracowników administracji i obsługi szkół –  6.586.704,42 zł, 

 wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół  i remonty – 1.105.877,86 zł, 

 dotacje dla szkół niepublicznych – 45.879,84 zł  

 wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE – 676.055,58 zł  

 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  421.589,56 zł. 

Wszystkie szkoły zamknęły budżety jednostkowe bez jakichkolwiek zobowiązań 

wymagalnych,  zabezpieczono w stopniu wystarczającym środki finansowe na wydatki 

rzeczowe, remonty i inwestycje.   
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Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w 

sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t., 

zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości  wynagrodzeń nauczycieli. 

 

Nauczycielom szkół powiatowych, którzy nie osiągnęli w 2010 roku średnich wynagrodzeń  

został wypłacony jednorazowy dodatek wyrównawczy do końca m-ca stycznia 2011 roku w 

wysokości łącznej 226.024,30 zł.  

Nauczyciele nie osiągnęli średnich wynagrodzeń również w 2011 roku. Z tego tytułu 

powstały zobowiązania niewymagalne na  koniec 2011 roku w wysokości  96.634,31 zł.  

Dodatek został wypłacony w styczniu 2012 roku. Zobowiązanie zostało ujęte w sprawozdaniu 

Rb-28S.  

Realizacja wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie przedstawiała się następująco: 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie  

Planowane wydatki w wysokości 49.044 zł zostały wykonane w kwocie 48.507,49 zł, co 

stanowiło 98,91%  i obejmowały wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 

nauczycieli.  

Na koniec 2011 roku powstały w ww. szkole zobowiązania niewymagalne w wysokości 

3.328,44zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z 

pochodnymi wypłacanego do końca m-ca  marca roku następnego. 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 

Planowane wydatki w wysokości 7.778.960 zł zostały wykonane w kwocie 7.695.105,68 zł,  

co stanowiło 98,92%. 

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco: 

 Zespół Szkół  w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 3.525.298 zł zostały wykonane w kwocie 3.499.694,52 zł, 

co stanowiło 99,27 %, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.928.011,24 zł, tj. 99,57% planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152.857,56 zł, tj. 100,00% planu, 

3. wydatki rzeczowe – 418.825,72 zł, tj. 96,99% planu, z których przeznaczono m.in. na:  

 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentu za pranie 

odzieży roboczej oraz za używanie odzieży własnej –  168.686,75 zł, 

 zakup energii elektrycznej,  gazu i wody – 147.697,89 zł, 
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 zakup artykułów biurowych, paliwa, węgla, środków czystości, materiałów do 

remontów, prenumeratę czasopism, zakup wyposażenia, tuszy, tonerów –  29.087,91 

zł, 

 zakup pomocy naukowych, w tym: środków ochrony roślin, nasion, narzędzi, 

nawozów i paliwa  do realizacji zadań dydaktycznych, zakup opryskiwacza polowego 

oraz książek i sprzętu sportowego – 13.797,10 zł, 

 badania okresowe pracowników – 1.402,00 zł, 

 konserwacja kotłowni gazowej, naprawa  sprzętu i wyposażenia oraz konserwacja 

samochodu   – 6.097,82 zł,   

 

 opłaty telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet  –  9.164,82 zł, 

 opłata za wywóz śmieci i ścieków, przeglądy techniczne i serwisowe, opłaty za dozór 

techniczny urządzeń, wynajem hali sportowej, usługi informatyczne, komunalne, 

kominiarskie, wykonanie pieczątek, opłaty pocztowe, RTV, za obsługę ZNP, 

certyfikat ZUS  i inne – 21.726,53 zł, 

 wpłaty na PFRON – 10.071,00 zł, 

 szkolenia i delegacje służbowe pracowników – 6.206,90 zł, 

  ubezpieczenia i podatek od nieruchomości – 4.887,00 zł, 

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie 

Planowane wydatki w wysokości 2.719.985 zł zostały wykonane w kwocie 2.712.651,69 zł, 

co stanowiło  99,73%, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.284.826,49 zł, tj.99,73 % planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  120.345,00 zł, tj. 100% planu, 

3. wydatki rzeczowe – 307.480,20 zł, tj. 99,60 % planu, z których przeznaczono na:  

 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup art. bhp – 125.076,65 zł, 

 wpłaty na PFRON – 16.511,00 zł, 

 delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 4.233,12 zł,  

 zakup materiałów biurowych, paliwa i opału, odzieży ochronnej, środków czystości, 

sprzętu i znaków ppoż., materiałów do napraw, odkurzacza, narzędzi do praktycznej 

nauki zawodu, zakup książek, tablic i pomocy do zajęć w technikum żywienia – 

48.942,73 zł, 

 opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 80.582,38 zł,  

 ubezpieczenie mienia  – 6.118,36 zł, 

 remont kosiarki spalinowej oraz remont pieca c.o. – 1.000,00 zł,   
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 opłaty telefoniczne i  usługi internetowe – 6.752,79 zł, 

 dozór i przegląd techniczny kotłowni, usługi komunalne, transportowe i  drukarskie, 

wyrób pieczątek, opłaty pocztowe, licencje i abonamenty, przegląd samochodu do 

nauki jazdy, sprzętu ppoż. i monitoringu oraz wymiana opon – 16.585,90 zł,  

 badania okresowe pracowników – 1.677,27 zł. 

Zespół Szkół  Nr 2 w Liskowie 

Planowane wydatki w wysokości 1.533.677 zł zostały wykonane w kwocie 1.482.759,47 zł, 

co stanowiło 96,68%, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń –  1.176.665,70 zł, tj. 96,75 % planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  57.517,00 zł, tj. 97,64% planu, 

3. wydatki rzeczowe –  248.576,77 zł, tj. 96,13 % planu, z których przeznaczono na:  

 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników –  

58.092,00 zł, 

 zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i znaków ppoż., materiałów 

do napraw sprzętu i urządzeń, materiałów papierniczych, akcesoriów papierniczych, 

ekranu do projektora, samowyzwalacza, faksu, paliwa, książek i czasopism – 

17.777,74 zł, 

 zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 129.001,56 zł, 

 naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki – 4.199,05 zł  

 opłaty telefoniczne i internetowe – 6.220,54 zł, 

 obsługa BPH, usługi kominiarskie, komunalne i informatyczne, opłaty RTV, 

przeglądy ppoż., dozór kotłowni, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, przejazdy 

młodzieży na zawody i olimpiady i inne – 21.226,33 zł, 

 badania okresowe pracowników, delegacje i szkolenia pracowników – 10.881,39 zł, 

 ubezpieczenia mienia – 1.178,16 zł. 

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszymi wydatkami  na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwolnień lekarskich pracowników, 

urlopów wychowawczych i macierzyńskich. Wydatki rzeczowe zrealizowano do wysokości 

bieżących potrzeb. Niepełne wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń  

socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie  wynikało z nieurealnienia planu, odpis  został 

dokonany w oparciu o aktualne kwoty bazowe oraz  faktyczną przeciętną liczbę 

zatrudnionych osób, która była niższa niż zaplanowano. 

Na koniec 2011 roku powstały w ww. szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 

599.362,56 zł z tytułu: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 
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wypłacanego do końca m-ca marca roku następnego w wysokości w wysokości 410.853,65 zł, 

wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego w wysokości 96.634,31 zł 

wypłaconego do końca m-ca stycznia 2012 roku,  pochodnych od naliczonych wynagrodzeń 

w wysokości 86.878,54 zł oraz z tyt. wystawienia faktury na zużycie energii,  której termin 

płatności  przypadał w m-cu  I/2012  –  4.996,06 zł. 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 

Planowane wydatki w wysokości 149.844 zł zostały wykonane w kwocie 147.686,50 zł, co 

stanowiło 98,56%. 

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco: 

Zespół Szkół  w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 68.513 zł na funkcjonowanie technikum uzupełniającego 

dla dorosłych zostały wykonane w kwocie 66.673,12 zł, co stanowiło 97,31%, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 47.398,80 zł, tj. 99,05% planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 807,00 zł, tj. 100% planu, 

3. wydatki rzeczowe – 18.467,32 zł, tj.93,02% planu, z których przeznaczono na:  

 zakup energii elektrycznej gazu i  wody – 12.944,00 zł, 

 zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych,  tuszu do 

drukarek i  materiałów do napraw  – 2.853,89 zł,  

  usługi komunalne – 2.669,43 zł. 

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie  

Planowane wydatki na funkcjonowanie technikum uzupełniającego dla dorosłych w 

wysokości 81.331 zł zostały wykonane w kwocie 81.013,38 zł, co stanowiło 99,61%, w tym 

wydatki obejmowały: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń –  61.179,85 zł, tj. 99,59% planu, 

2. wydatki rzeczowe – 19.833,53 zł, tj. 99,67% planu, z których przeznaczono na:  

 zakup energii elektrycznej, gazu i  wody – 9.999,90 zł,  

 zakup środków czystości, art. biurowych, wykonanie pieczątek, zakup papieru do ksero, 

tuszu do drukarek oraz programu  komputerowego – 5.999,94 zł, 

 wywóz odpadów – 2.690,34 zł, 

 opłaty telefoniczne – 1.143,35 zł. 

Na koniec 2011 roku powstały w  ww. szkołach zobowiązania niewymagalne w wysokości 

4.885,60 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z 

pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego.  
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Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Wydatki planowane w kwocie 39.906 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli szkół  oraz 

metodyka szkolnego  zostały wykonane w wysokości 30.146,54 zł, co stanowiło 75,54%. 

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: 

Zespół Szkół  w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 7.981 zł zostały wykonane w kwocie 7.968,80 zł, co 

stanowiło 99,85 %, w tym na: 

1. wynagrodzenie i wydatki pochodne od wynagrodzenia metodyka szkolnego – 7.073,20 zł, 

tj. 99,89% planu, 

2. wydatki rzeczowe – 895,60 zł, tj. 99,51% planu na wyjazdy służbowe metodyka 

szkolnego.  

Starostwo Powiatowe w Kaliszu  

Planowane wydatki w wysokości 31.925 zł na dofinansowanie kosztów studiów 

podyplomowych i magisterskich, pokrycie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących 

dla nauczycieli szkół powiatowych  oraz przejazdu i zakwaterowania zostały wykonane w 

kwocie 22.177,74 zł, tj. 69,47% planu.  Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznie 

zgłoszonymi wnioskami nauczycieli. 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Planowane wydatki na funkcjonowanie w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. stołówki 

szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie w wysokości 66.990 zł zostały wykonane w 

kwocie 54.830,91 zł, co stanowiło 81,85%, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 30.951,65 zł,  tj. 99,99% planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  1.094,00 zł, tj. 99,64 % planu, 

3. wydatki rzeczowe  - 22.785,26 zł, tj. 65,22% planu, z których przeznaczono na:  

 środki BPH dla pracowników – 105,33zł, 

 usługi komunalne – 600,00 zł, 

 naprawa dachu  - 150,00 zł, 

 zakup żywności – 10.979,93 zł,    

 zakup energii elektrycznej,  gazu  i  wody –  10.950,00 zł.  

Niepełne wykonanie wydatków na zakup żywności spowodowane było mniejszą niż 

planowano liczbą osób korzystających z wyżywienia, natomiast na zakładowy fundusz 

świadczeń  socjalnych wynikało z nieurealnienia planu, odpis  został dokonany w oparciu o 

aktualne kwoty bazowe oraz  faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych osób, która była 

niższa niż zaplanowano. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 66 – Poz. 1732



Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Planowane wydatki w wysokości 915.906 zł wykonano w kwocie 137.894,72 zł, tj. 15,06%. 

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: 

Zespół Szkół  w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 83.635 zł zostały wykonane w kwocie 80.906,66 zł, co 

stanowiło 96,74 %, w tym na: 

1. wynagrodzenie na umowy zlecenie  za prowadzenie targów - 800,00 zł, tj. 100% planu, 

2. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów i rencistów –  42.790,00  zł, tj. 100% planu, 

3. wydatki rzeczowe – 37.316,66 zł, tj. 93,19% planu, w tym: 

 zakup wyposażenia – 2.972,05 zł,  

 zakup narzędzi, pomocy naukowych i dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia 

– 9.173,74 zł, 

 naprawa i wymiana oświetlenia   – 3.000,00 zł,  

 organizację  targów ogrodniczych – 18.704,87 zł, 

 pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 3.466,00 zł.  

Zespół Szkół  Nr 2 w Liskowie  

Planowane wydatki w wysokości 21.734 zł zostały wykonane w kwocie 21.733,95 zł, co 

stanowiło 99,99%, w tym na: 

1. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów i rencistów –  20.397,00  zł, tj. 100% planu, 

2. wydatki rzeczowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 

1.336,95 zł, tj. 99,99% planu. 

Zespół Szkół  Nr 1 w Liskowie  

Planowane wydatki w wysokości 28.572 zł zostały wykonane w kwocie 28.572,00 zł, co 

stanowiło 100%, w tym na: 

1. wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów i rencistów –  25.782,00 zł, tj. 100% planu, 

2. wydatki rzeczowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym emerytów i rencistów – 

2.790,00 zł, tj. 100 % planu. 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu  

Planowane wydatki w wysokości 781.965 zł wykonano w kwocie 6.682,11 zł, tj. 0,85%, z 

tego wydatkowano: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 67 – Poz. 1732



 na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych 

do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w tym kwota 

225,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz  na  umowę zlecenie na 

obsługę  Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2011 w Opatówku – 1.290,00 zł,  

 na przygotowanie i pokrycie kosztów oprawy artystycznej podczas Powiatowego Dnia 

Edukacji Narodowej  – 5.392,11 zł. 

Ponadto w planie wydatków były zabezpieczone dodatkowe środki na bieżące 

funkcjonowanie placówek oświatowych w wysokości łącznej 773.440 zł. Środki te nie zostały 

wykonane, ponieważ zabezpieczone w planach finansowych wydatki szkół pokryły w pełnej 

wysokości potrzeby  na remonty i bieżące  utrzymanie. 
 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność  

Planowane wydatki w wysokości 3.000 zł na ochronę i promocję zdrowia zostały wykonane 

w wysokości 2.981,83 zł tj. 99,39 %. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono  

nagrody rzeczowe dla dzieci z terenu powiatu kaliskiego biorących udział w konkursach z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wydrukowano ulotki z zakresu promocji zdrowia. 

 

Dział 852 – Pomoc  społeczna 

Planowane wydatki na pomoc społeczną w wysokości 5.794.157 zł zostały wykonane w 

kwocie  5.532.785,43 zł, co stanowiło 95,49 %.   

 

Zrealizowane wydatki obejmowały: 

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Liskowie – 1.569.768,67 zł, tj. 98,43% planu, 

- świadczenia dla wychowanków domów dziecka – 52.045,19 zł, tj. 96,93% planu, 

- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka  na terenie 

innych powiatów  –  296.758,09 zł, tj. 99,99% planu, 

- świadczenia dla wychowanków z rodzin zastępczych oraz utrzymanie zawodowych 

rodzin zastępczych –  763.066,11 zł, tj. 99,67 % planu,   

- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach – 100.946,07 zł, tj. 99,94% 

planu, 

- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku – 80.217,46 zł, tj. 99,96% 

planu, 

- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – 472.463,23 zł, tj. 

91,61% planu, 
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- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie – 1.088.982,23 zł, tj. 99,20% 

planu, 

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie – 700.186,42 zł, tj. 

99,11% planu, 

- inwestycję  pn. „Dostosowanie DPS-u w Liskowie do najnowszych standardów usług 

poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” - 393.351,96 zł, tj. 81,39% 

planu,  

- dotacje udzieloną ośrodkowi adopcyjno – opiekuńczemu – 15.000,00 zł, tj. 100% planu.  

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu,  z dotacji celowych z budżetu 

państwa - Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji od powiatów, które zawarły 

porozumienia o umieszczeniu dzieci w placówkach na terenie Powiatu Kaliskiego.  

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze  

Planowane wydatki na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia 

dla wychowanków opuszczających placówki finansowane w wysokości 1.186.965 zł zostały 

wykonane w kwocie 1.160.850,52 zł, co stanowiło 97,80% planu, w tym:  

Dom Dziecka w Liskowie 

W  placówce przebywało średnio 18 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego. 

Wydatki  na utrzymanie planowane w wysokości  828.391 zł  zostały wykonane w kwocie 

803.966,93 zł,  co stanowiło  97,05% planu. 

Wykonanie wydatków obejmowało: 

1. wypłatę wynagrodzenia pracownikom i wydatki pochodne od wynagrodzeń – ZUS i 

fundusz pracy  – 524.027,32 zł, tj. 96,75% planu, 

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  35.506,00 zł, tj. 99,71% planu,  

niepełne wykonanie wynika stąd, że jednostka nie skorygowała w końcu roku kwoty 

odpisu do faktycznej przeciętnej  liczby osób zatrudnionych,   

3. wydatki rzeczowe – 226.143,67 zł, tj.  98,68% planu , z których przeznaczono na:   

 dodatki mieszkaniowe i wiejskie  dla  nauczycieli, świadczenia BHP dla 

pracowników  –  10.123,30 zł,  

 zakup odzieży dla wychowanków, materiałów do ćwiczeń i zajęć dydaktycznych, 

paliwa,  środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, do remontu oraz na 

organizację imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia (tapczany, krzesła, szafy i 

in.) akcesoriów komputerowych, kieszonkowe dla wychowanków   – 47.484,89 zł,  

 zakup środków żywności –  15.986,81 zł, 
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 zakup leków, materiałów medycznych oraz usług zdrowotnych dla wychowanków, 

badania okresowe pracowników  – 2.049,27 zł,   

 opłaty za energię  – 110.898,88 zł,  

 naprawę samochodu sprzętu biurowego, RTV i AGD i inne – 5.987,36 zł, 

 usługi pocztowe, kominiarskie, pralnicze, transportowe, opłaty za internat i 

przedszkole, dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, przegląd techniczny 

samochodu, opłaty RTV i parkingowe, organizacja imprez kulturalno – oświatowych 

dla wychowanków, kolonii i półkolonii, usługi stolarskie na wykonanie szaf i biurek    

– 22.533,48 zł,  

 opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz  ubezpieczenie 

mienia – 11.079,68 zł, 

4. wydatki majątkowe  – 18.289,94 zł, tj.  83,14% planu, z których przeznaczono na:   

 wykonanie systemu telewizji przemysłowej (monitoringu) – 11.889,94 zł, tj.99,08% 

planu, 

 zakup szafy mroźniczo - chłodniczej – 6.400,00 zł, tj. 64,00% planu. 

Rodzinny Dom Dziecka w Brzezinach 

W placówce przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego. Na utrzymanie 

dzieci, pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz na wynagrodzenia  i wydatki pochodne 

wykonano 87.199,16 zł, co stanowiło  99,95% planu w wysokości 87.240 zł, w tym: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 36.769,84 zł, tj. 99,94% planu,  

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 786,00 zł, tj. 100,0% planu,  

3. wydatki rzeczowe  -  49.643,32 zł,  tj. 99,96% planu.   

Wydatki rzeczowe obejmowały:  utrzymanie dzieci – 26.879,04  zł, zakup pralki, mebli, 

pościeli, sprzętu agd – 4.750,65 zł, zakup opału i energii – 8.026,53 zł,   remont dachu oraz 

pokoi dla dzieci  –  6.324,00 zł, różne usługi, opłaty telefoniczne  i podatek  – 3.663,10 zł,  

Rodzinny Dom Dziecka w Opatówku 

Wydatki planowane w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na  

montaż rolet okiennych.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 

Planowane wydatki w wysokości  53.693 zł wykonano w kwocie 52.045,19 zł, tj. 96,93% 

planu i przeznaczono na udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym 

placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym wypłacono: 

- świadczenia  na kontynuację nauki dla 6 osób – 35.575,20 zł,  
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- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby  – 6.588,00 zł, 

- pomoc rzeczową dla 2 osób  –  9.881,99 zł. 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

Planowane wydatki w wysokości 211.641 zł  zostały wykonane w kwocie 211.639,24 zł,  

tj. 99,99% i obejmowały dotacje dla powiatów na terenach których przebywały w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu powiatu kaliskiego.  

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.486,25 zł z 

tytułu naliczenia jednorazowego dodatku wyrównawczego i wydatków pochodnych w 

wysokości  4.476,02 zł  nauczycielom - wychowawcom zatrudnionym w Domu Dziecka w 

Liskowie,  wypłacanego  do końca  stycznia  2012 roku oraz z tytułu naliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2011 rok i wydatków pochodnych w  wysokości 76.010,23 zł 

wypłacanego do końca marca 2012 roku.  

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Wydatki planowane w wysokości 1.581.001 zł  zostały wykonane w kwocie 1.482.334,19 zł,  

co stanowiło 93,76% planu.  

Szczegółowo realizacja wydatków  przedstawiała się następująco: 

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie 

Planowane wydatki w wysokości 1.097.713 zł  zostały wykonane w kwocie 1.088.982,23 zł,  

co stanowiło 99,20% planu i obejmowały bieżące funkcjonowanie  Domu Pomocy Społecznej 

w Liskowie i prace remontowe mające na celu dostosowanie placówki  do odpowiednich 

standardów usług i zwiększenie ilości miejsc. 

Przeciętnie przebywało w placówce 39 pensjonariuszy, w tym  pobyt 8 pensjonariuszy był 

finansowany z dotacji celowych z budżetu państwa, a 31 pensjonariuszy posiadało decyzje 

ustalające odpłatność  przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.  

Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa – 205.508,31 zł,   

środki z odpłatności pensjonariuszy – 804.791,04 zł  oraz dofinansowanie ze środków 

Powiatu  – 78.682,88 zł. 

Wykonane wydatki obejmowały: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 711.882,46 zł, tj. 99,87% planu,  

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  26.254,32 zł, tj. 100,0% planu,  

3. wydatki rzeczowe – 350.845,45 zł, tj. 97,82%, z których przeznaczono na:   

 zakup materiałów do prac remontowych  – 23.823,71 zł  

 zakup materiałów terapeutycznych, uchwytów dla niepełnosprawnych,  odzieży, 

mebli, drobnego sprzętu agd, opon, prenumeraty i in.  – 13.519,15 zł, 
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 zakup materiałów biurowych, środków czystości i  paliwa  – 22.181,91 zł, 

 zakup środków żywności – 95.352,43 zł, 

 dopłaty do  zakupu leków i świadczenia dla pensjonariuszy, zakup drobnego sprzętu 

medycznego,  usług zdrowotnych i  materiałów medycznych  – 14.791,29 zł, 

 opłaty za energię, wodę  i  gaz  –  87.167,23 zł,  

 remont pomieszczenia do hydroterapii  i modernizacja instalacji przyzywowej, 

remont dachu nad windą,  doraźne naprawy i usuwanie awarii instalacji  –  40.095,07 

zł, 

 konserwacja dźwigu osobowego i dźwigów towarowych – 10.768,65 zł, 

 opłaty za wywóz śmieci i za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV, 

przegląd ppoż. i urządzeń technicznych, deratyzacja,  usługi pralnicze, obsługa BHP i 

inne  usługi – 32.962,58 zł,  

 opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia   – 5.987,77 zł, 

 delegacje  służbowe oraz szkolenia pracowników – 4.195,66 zł. 

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości  53.254,91 zł  z 

tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok i wydatków 

pochodnych,   wypłacanego do końca marca 2012 roku. 

Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

Planowane wydatki w wysokości 483.288 zł na realizację inwestycji  pn. „Dostosowanie 

Domu Pomocy Społecznej w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez 

przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” zostały wykonane w wysokości 393.351,96 

zł tj. 81,39% planu.   

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  

Planowane wydatki w wysokości 597.573 zł zostały wykonane w kwocie 595.053,51 zł, co 

stanowiło 99,58% planu.  Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu  

Planowane wydatki w wysokości 512.450 zł zostały wykonane w kwocie 509.934,66 zł, co 

stanowiło 99,51% planu i przeznaczone na: 

 pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania  dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych  – 319.528,06 zł, na terenie powiatu funkcjonowały 33 rodziny 

zastępcze, w których przebywało 49 dzieci,   

 świadczenia  na kontynuację nauki dla 27 wychowanków – 105.060,48 zł, 

 jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków – 31.293,00zł, 

 pomoc rzeczową dla 6 wychowanków   – 27.702,92 zł, 
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 wynagrodzenia i wydatki pochodne dla  zawodowej rodziny zastępczej – 26.350,20 zł.  

Starostwo Powiatowe w Kaliszu 

Planowane wydatki w wysokości 85.123 zł  zostały wykonane w kwocie 85.118,85 zł, tj. 

99,99% i obejmowały dotacje dla powiatów na terenach których przebywały dzieci z terenu 

powiatu kaliskiego w rodzinach zastępczych.  

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie   

Planowane wydatki  w wysokości  498.241 zł na  funkcjonowanie  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kaliszu i obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zostały wykonane w kwocie 456.463,23 zł, co stanowiło  91,58% planu.   

Wykonane wydatki obejmowały: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 372.047,07 zł, tj. 93,09% planu, 

2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  9.845,37 zł, tj. 89,55%,  niepełne 

wykonanie wynika stąd, że jednostka nie skorygowała w końcu roku planowanej kwoty 

odpisu do faktycznej przeciętnej  liczby osób zatrudnionych,   

3. wydatki rzeczowe – 74.570,79  zł, tj. 85,01%, które obejmowały: 

 zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia i innych materiałów – 8.668,48 zł, 

 zakup energii  – 7.768,70 zł, 

 remont 3 pomieszczeń biurowych i korytarza, naprawa sprzętu – 5.282,90 zł, 

 utrzymanie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania, 

różne usługi   – 14.769,02 zł, 

 opłaty za rozmowy telefoniczne i  dostęp do sieci internet – 4.593,41 zł, 

 koszty toczącego się postępowania sądowego w sprawie zwrotu dofinansowania z PFRON 

– 12.322,75 zł, 

 czynsz za wynajem pomieszczeń  biurowych, ubezpieczenie mienia  – 12.261,52 zł,  

 delegacje i szkolenia  oraz  badania okresowe pracowników  – 8.904,01 zł. 

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości  33.101,98 zł  z 

tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok i wydatków 

pochodnych,  wypłacanego do końca marca 2012 roku.  

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

Planowane wydatki w wysokości 2.213 zł na szkolenia i dokształcanie nauczycieli  Domu 

Dziecka w Liskowie zostały wykonane w kwocie 1.697,74 zł, tj. 76,72% planu, wydatki 

obejmowały  koszty delegacji i uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  
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Planowane wydatki w wysokości 112.817 zł zostały wykonane w kwocie 27.426,00 zł, tj. 

24,31% planu, w tym: 

 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonano kwotę 11.426,00 zł, tj. 

100,00% planu i przeznaczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów Domu 

Dziecka w Liskowie, 

 umowy zlecenia dla psychologa i prawnika na  prowadzenie punktu specjalistycznego 

doradztwa w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu  -  wykonano kwotę   

16.000,00 zł, tj. 100,0% planu, 

 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku 

dawnej szkoły podstawowej w Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki 

opiekuńczo – wychowawczej” nie wykonano planowanych wydatków  w wysokości 

78.235 zł,  realizację zadania planowano po uzyskaniu dofinansowania z  UE, w chwili 

obecnej zadanie znajduje się na liście  rezerwowej projektów  przeznaczonych do 

dofinansowania ze środków EFRR, do końca roku nie uzyskano informacji  w tej sprawie, 

 na usługi remontowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ze względu na brak 

potrzeb  pozostały niewykorzystane wydatki w wysokości  7.156,00 zł. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność   

Planowane wydatki w wysokości 14.022 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2010 roku  

dot. projektu pn. „Bądźmy Razem” wykonano w wysokości 14.021,47 zł, tj. 99,99% planu. 

Zwrotu dotacji dokonano w związku z  rozliczeniem projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 

Planowane wydatki w wysokości 423.311 zł wykonano w kwocie 420.710,33 zł, co stanowiło 

99,39% i przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów działających przy Zespole Szkół  

w Opatówku i Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie. 

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: 

Zespół Szkół w Opatówku 

Planowane wydatki w wysokości 163.479 zł wykonano w kwocie 161.268,70 zł, co stanowiło 

98,65  %, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 86.318,59 zł, tj. 99,60 % planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.647,00 zł, tj. 100 % planu, 

3. wydatki rzeczowe – 70.303,11 zł, tj.  97,41 % planu, które obejmowały: 
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- zakup środków czystości, materiałów do remontu, kołder, poduszek i koców oraz drzwi 

do pokoi – 10.099,03 zł, 

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 43.503,69 zł, 

- naprawę drzwi i malowanie pokoi  – 5.407,76 zł, 

- usługi komunalne, pralnicze oraz kominiarskie, przegląd budynków i gaśnic – 

5.865,65zł, 

- usługi telekomunikacyjne –  2.465,86 zł, 

- wypłatę dodatków wiejskich i  mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie 

odzieży roboczej  oraz używanie własnej odzieży – 2.961,12  zł. 

Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie 

Planowane wydatki w wysokości 259.832 zł na bieżące funkcjonowanie internatu w okresie 

od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. zostały wykonane w kwocie 259.441,63 zł, co stanowiło 

99,85 %, w tym na: 

1. wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 208.467,22 zł, tj. 99,86 % planu, 

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.193,00 zł, tj. 100,00 % planu, 

3. wydatki rzeczowe – 39.781,41 zł, tj. 99,73  % planu, które obejmowały: 

- zakup środków czystości –  793,96 zł, 

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 26.518,62 zł, 

- remont dachu – 800,00 zł 

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 10.118,83 zł, 

- usługi komunalne – 1.550,00 zł.   

Na koniec 2011 roku w Zespole Szkół w Opatówku  powstały zobowiązania niewymagalne  

w wysokości 6.697,73 zł, w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

za rok 2011 wraz z pochodnymi wypłacanego do końca marca roku następnego w wysokości 

5.473,00 zł oraz  z tytułu wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku wyrównawczego  

wraz z wydatkami pochodnymi  w wysokości 1.224,73 zł wypłaconego do końca m-ca 

stycznia 2012 roku.   

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Planowane wydatki w wysokości 1.147 zł  nie zostały wykonane z powodu braku zgłoszeń 

nauczycieli na szkolenia. 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 

Planowane wydatki na pomoc zdrowotną  dla nauczycieli w wysokości 218 zł wykonano 

następująco: 
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 w Zespole Szkół w Opatówku  -  84 zł, tj. w 100 % planu, 

 w Zespole  Szkół Nr 2 w Liskowie planowane wydatki w wysokości 134 zł   nie zostały 

wykonane z powodu braku zgłoszeń nauczycieli. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

Planowane wydatki w wysokości 280.876 zł  na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych w wyniku nawałnicy z 

września 2011 roku na terenie Powiatu Kaliskiego” zostały wykonane w kwocie  227.314,85 

zł i obejmowały wywóz 631,296 ton i przekazanie ich na składowisko odpadów 

niebezpiecznych, w tym odpadów azbestowych w m. Małociechowo, gm. Pruszcz, celem 

utylizacji.  

Wydatki  sfinansowano: 

 z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu  w kwocie 154.225,61 zł, 

 ze środków Powiatu – 73.089,24 zł.  

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było usunięciem mniejszej ilości odpadów niż 

oszacowana przez właścicieli nieruchomości. 

Dział 921  – Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Planowane wydatki w wysokości 77.737 zł zostały wykonane w kwocie 77.491,68 zł,  

tj. 99,68 % i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych m.in.: Dożynek Powiatowo-

Gminnych, XI Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, VII 

Powiatowego Przeglądu Formacji Tanecznych, XII Prezentacji Orkiestr Dętych,  Powiatowej 

Inauguracji Roku Kulturalnego, Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, IX Świątecznych 

Spotkań z Tradycją, Seminarium Pt. „Kultywowanie tradycji naszego regionu”, VI 

Międzygminnego Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej. 

Wydatki związane z organizacją imprez obejmowały m.in. wynagrodzenia na umowy 

zlecenie, zakup materiałów i pucharów, upominków okolicznościowych, artykułów 

biurowych, drukowanie zaproszeń i plakatów, zakup usług, publikacje prasowe, 

zakwaterowanie uczestników. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

Wydatki planowane w wysokości 19.578 zł wykonano w kwocie 19.568,50 zł, tj. 99,95 % i 

przeznaczono na organizację imprez i konkursów, w tym: Konkursu  Nasza Europa i Wiedzy 

o Wielkopolsce, Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej, Młodzieżowego Przeglądu Zespołów 
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Muzycznych, Konkursu Historyczno – Literackiego, XVII Wielkopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, XIII Festynu Etnograficznego Russów 2011, 

Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej PYZA 2011 oraz XXXIII Ogólnopolskiego Festiwalu 

Zespołów Muzyki Dawnej „Scholla Cantorum”. 

Wydatki wykonane zostały zgodnie z planem imprez i obejmowały m.in. zakup nagród, 

pucharów, upominków i książek, usług związanych z przygotowaniem imprez oraz 

ufundowanie nagrody dla laureata konkursu  „Scholla Cantorum”. 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie  kultury fizycznej  

Planowane wydatki w wysokości 39.685 zł zostały wykonane w kwocie 39.051,00 zł, tj. 

98,40 % i przeznaczone na: 

- stypendia sportowe dla sportowców z terenu Powiatu Kaliskiego – 7.500,00 zł, tj. 

100 % planu, 

- organizację  imprez  sportowych m.in.: XI Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej im. St. 

Posiłka, Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody, XXI Biegów Ulicznych 

„Wiosna Cekowska”, Turnieju Ziemi Kaliskiej w Piłce Siatkowej i Halowej Piłce Nożnej, 

Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Powiatowych Zawodów 

Pożarniczych, Zawodów Sportowych LOK, Zawodów Strzeleckich z Broni 

Pneumatycznej, Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych 

Zawodów Łuczniczych, XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem 

Bursztynowym 2011” - 31.551,00 zł, tj. 98,03 % planu. 

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem imprez i obejmowały m. in. wynagrodzenia na 

umowy - zlecenie za przygotowanie imprez i sędziowanie, zakup nagród, upominków  

i pucharów dla uczestników, artykułów biurowych, ogłoszenia prasowe, zakwaterowanie  

i wyżywienie uczestników imprez sportowych, wydanie informatora XXI Biegi Uliczne 

„Wiosna Cekowska”. 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku  Nr 2.   

 

ZADANIA  INWESTYCYJNE   POWIATU  KALISKIEGO   

 

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 16.092.311 zł zostały wykonane w 

kwocie 14.836.660,44 zł tj. 92,20 % planu. 

Wykonanie wydatków na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco: 
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Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Planowane wydatki w wysokości 15.035.723 zł  zostały wykonane w kwocie 14.000.422,79 

zł, tj. 93,11 %, z tego wykonano następujące zadania: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – 

Zduny na odcinku Kokanin – Zduny –  5.340.130,01 zł,    tj. 84,38 % planu, 

 Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594P (Koźminek – Morawin – Goliszew), 

nr 4586P (Goliszew – Zbiersk) -  5.145.314,99 zł,     tj. 99,45 % planu, 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe – Wola 

Droszewska (granica powiatu) – 2.555.217,77 zł,     tj. 99,28 % planu, 

 Dotacja dla Gmin na przebudowę dróg powiatowych – dotacja dla  11 Gmin Powiatu 

Kaliskiego –  310.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,  

 Przebudowa ciągu drogowego Saczyn – Chełmce – Opatówek – dotacja dla Gminy 

Opatówek – 416.760,02 zł, tj. 99,99 % planu,   

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P od skrzyżowania z droga krajową nr 12 do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449  - dotacja dla Gmin Opatówek, Brzeziny 

oraz Godziesze Wielkie -  40.000,00 zł, tj. 100 % planu,   

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 P w m. Tłokinia Kościelna – dotacja dla 

Gminy Opatówek  – 30.000,00 zł, tj. 100 % planu, 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P (granica powiatu) Janków – Stawiszyn i 

drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z drogą krajowa nr 25 -  dotacja 

dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Blizanów – 48.000,00 zł, tj. 100 % planu, 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce w zakresie chodnika – dotacja 

dla Gminy Opatówek – 15.000,00, tj. 100,00% planu,  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4638 Pod m. Kosmów do m. Gostynie – dotacja dla 

Gminy Ceków Kolonia – 100.000,00 zł tj. 100% planu, 

 Zakup koparko – ładowarki i kosiarki – planowane  wydatki w wysokości 304.000 zł 

zostały wykonane w kwocie 301.392,77 zł, tj. 99,14 %,  

 Zakup posypywarki planowane  wydatki w wysokości 34.000 zł zostały wykonane w 

kwocie 32.899,99 zł, tj. 96,76 %.   

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  

 Montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych w archiwum Starostwa Powiatowego -  

planowane wydatki w wysokości 35.000 zł nie zostały wykonane,   
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 Zakup i montaż szlabanu na parkingu Starostwa -   planowane  wydatki w wysokości 

6.000 zł  nie zostały wykonane,  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – Roboty 

termomodernizacyjne i budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu -   planowane  wydatki  w wysokości 8.000 zł  nie zostały 

wykonane, 

 Zakup procesora i dysku -   planowane wydatki w wysokości 4.500 zł  nie zostały 

wykonane,  

 Zakup urządzenia UTM -   planowane wydatki w wysokości 8.000 zł zostały wykonane w 

kwocie 7.134,00 zł, tj. 89,18 %, 

 Zakup oprogramowania FINN 8SQL Urząd -  planowane wydatki w wysokości 9.760 zł 

zostały wykonane w kwocie 7.380,00 zł, tj. 75,61 %, 

 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki, skanera i drukarki -  planowane 

wydatki  w wysokości 50.500 zł zostały wykonane w kwocie 49.733,99 zł, tj. 98,48 %. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – 

Ochotnicze straże pożarne  

Pomoc finansowa dla następujących Gmin Powiatu Kaliskiego, w tym dla: 

 Gminy i Miasta Stawiszyn pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu 

ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku – 5.000 zł, 

  Gminy Mycielin  pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp 

szlamowych dla OSP w Dzierzbinie i w Kościelcu – 5.000 zł oraz na dofinansowanie 

wykonania instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w Stropieszynie – 5.000 zł, 

 Gminy Ceków Kolonia pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania zabudowy wraz 

z dodatkowym wyposażeniem do lekkiego samochodu strażackiego w celu 

przystosowania go do wymogów ratownictwa drogowego dla OSP w Cekowie – 2.500 zł 

 zostały wykonane w 100%.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego - 

Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno - Doradczego Odnawialnych Źródeł 

Energii w Liskowie – Etap II  -  planowane  wydatki w wysokości 4.305 zł wykonano w 

100 %. 

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze  

 Wykonanie systemu telewizji przemysłowej (monitoringu) - planowane wydatki w 

wysokości 12.000 zł zostały wykonane w kwocie 11.889,94 zł, tj. 99,08%, 
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 Zakup szafy mroźniczo – chłodniczej, bemaru, pralki przemysłowej  -  planowane 

wydatki w  wysokości 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 6.400,00 zł, tj. 64,00%. 

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej  

 Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie do najnowszych standardów usług 

poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu -  planowane wydatki w 

wysokości 483.288 zł  zostały wykonane w kwocie 393.351,96 zł, tj. 81,39%. 

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalności  

 Termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni budynku dawnej szkoły podstawowej w 

Ostrowie Kaliskim i adaptacja na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej typu 

socjalnego -   planowane wydatki w  kwocie 78.235 zł nie zostały wykonane. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział – 85395 – Pozostała 

działalność  

 Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki -  planowane wydatki 

w  wysokości 4.500 zł zostały wykonane w kwocie 4.250,00 zł, tj. 94,44%. 

Dział 900 – Ochrona środowiska, rozdział – 90095 – Pozostała działalność  

 Urządzenie ekologicznego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Sióstr 

Służebniczek N.M.P. w Liskowie -   planowane wydatki  wysokości 12.000 zł nie 

zostały wykonane. 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku  Nr 9. 

 

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA 

I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH 

ZWROTOWI – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE 

ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW 

 

Planowane wydatki na 2011 rok w wysokości 13.954.094 zł na realizację 13  projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz  budżetu krajowego zrealizowano w 

kwocie 12.049.541,19 zł, tj. 86,35 %.   

Zmiany w planie wydatków roku 2011 na realizację  projektów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 

trakcie roku budżetowego oraz wykonanie planu wydatków przedstawiają się następująco: 
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1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), 

nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)” 

Dział 600 - Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości  5.192.022 zł, 

w tym środki z budżetu krajowego – 4.334.398 zł oraz środki z budżetu UE – 857.624 zł.  

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2008-2012, w ramach 

dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013.  

W ciągu roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XIV/149//2011 z dnia 

10.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  dokonano 

zmniejszenia planu wydatków  o kwotę 18.438 zł  ze środków  budżetu UE w związku ze 

zmianą montażu finansowego zadania. Ponadto dokonano zmiany zakresu rzeczowego w 

obrębie środków własnych:  zwiększono plan wydatków na roboty budowlane z infrastrukturą 

towarzyszącą o kwotę  7.852 zł oraz  na promocję projektu o kwotę 1 zł, a zmniejszono 

wydatki o kwotę 7.853 zł na nadzór inwestorski.  

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5.173.584 zł wykonano w kwocie 

5.145.314,99 zł, tj. 99,45 %.   Zrealizowane wydatki obejmowały: 

- wykonanie robót drogowych i infrastruktury towarzyszącej na odcinku Morawin – 

Złotniki Wielkie km 0+000.00 – km 9+142.34 km, w tym wykonano 5 zatok 

autobusowych, przebudowano skrzyżowanie drogi w m. Przedzeń, przebudowano 

istniejące chodniki i wykonano nowe w m. Goliszew  oraz wykonano kanalizację 

deszczową w m. Goliszew - 4.977.231,80 zł, 

- nadzór  inwestorski - 168.083,19 zł.  

Wydatki sfinansowano w całości ze środków Powiatu, ponieważ planowane  dofinansowanie  

zadania ze środków UE  ( kwota 893.185,57 zł )  nie zostało przekazane ze względu na 

trwające uzgodnienia i rozliczenia w zakresie rzeczowym projektu. 

Źródłem finansowania  wykonanych  wydatków był kredyt bankowy -  4.252.680,00 zł oraz 

dochody własne -  892.634,99 zł.  

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było m.in. brakiem wykupu gruntów w 

związku z trwającymi procedurami wykupu.  
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – 

Zduny na odcinku Kokanin - Zduny” 

Dział 600 - Transport i łączność  

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości  1.553.934 zł. 

Na etapie uchwalania budżetu  Powiatu złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE. 

Zadanie planowano sfinansować ze środków  własnych Powiatu - 1.035.000 zł i pomocy 

finansowej od partnerów projektu tj. Gminy Opatówek i Gminy Żelazków -  518.934 zł.  

W ciągu roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr V/42//2011 z dnia 

27.01.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok wydatki zostały 

zwiększone o kwotę 4.750.322 zł, w tym środki z budżetu UE stanowiły kwotę 4.699.304 zł  i 

środki własne  stanowiły kwotę 51.018 zł.   

Ponadto uchwałą Nr XV/168/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.12.2011 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 roku w związku ze zwiększeniem kosztów 

niekwalifikowanych zwiększono  wydatki o kwotę 24.457 zł  ze środków własnych ( dotacji 

od Gminy Żelazków).   

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w ramach dofinansowania z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  obejmuje rok 

2011.  
 

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 6.328.713 zł wykonano w kwocie 

5.340.130,01 zł, tj. 84,38 %.   Wydatki sfinansowano ze środków UE w wysokości 

3.750.555,81 zł, tj. 79,81% planu i   środków własnych w wysokości 1.589.574,20 zł, tj. 

97,56% planu ( w tym środki Powiatu -  1.058.664,64 zł,  środki Gminy Żelazków i 

Opatówek - 530.909,56 zł)  

Wydatki obejmowały wykonanie przebudowy dróg na długości 10,790 km wraz z 

infrastrukturą –  5.313.104,49 zł, promocję projektu obejmującą wykonanie tablic 

informacyjnych filmu informacyjno – promocyjnego drogi – 3.024,59 zł, nadzór inwestorski 

– 24.000,93 zł. 

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z powstania oszczędności w związku z  

korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

drogowe.  Ponadto w świetle końcowego rozliczenia projektu zmniejszył się udziału środków 

UE w związku z niezakwalifikowaniem kosztów dodatkowych robót jako kwalifikowanych.   
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3) „Dostosowanie DPS-u w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez 

przebudowę i modernizację istniejącego obiektu” 

Dział 852- Pomoc społeczna  

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

W związku z nie zakończeniem w 2010 roku  realizacji inwestycji, projekt  został 

wprowadzony do budżetu uchwałą Nr V/42/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.01.2011 

r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

Urząd Marszałkowski na przesunięcie terminu. Zabezpieczono w budżecie wydatki w 

wysokości 458.288 zł, w tym z środki z budżetu UE uzyskane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w wysokości 340.551 zł oraz 

środki własne w wysokości 117.737 zł.   

W ciągu roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr VI/61/2011 z dnia 

17.02.2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok dokonano 

zwiększenia planu wydatków (udziału własnego Powiatu) o kwotę 25.000 zł na wykonanie 

dodatkowych robót dostosowujących obiekt od wymogów sanitarnych, w tym m.in. 

zabezpieczeń p.pożarowych, robót instalacyjnych i  remontowych  oraz zabezpieczenia 

zewnętrznego drzwi windy przed warunkami atmosferycznymi.  

Ponadto uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr VIII/84/2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok dokonano zmiany mającej na celu 

rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w ramach środków własnych o koszty nadzoru 

inwestorskiego oraz dodatkowe roboty wykończeniowe, które zostały ujęte we wniosku o 

dofinansowanie projektu jako koszty niekwalifikowane.  

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2009-2011.  Plan 

po zmianach oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:  

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 483.288 zł wykonano w kwocie 393.351,96 zł, 

tj. 81,39% .  

W związku z nieuzyskaniem w 2011 roku końcowych płatności z budżetu UE wydatki  

zostały  w całości sfinansowane ze środków Powiatu.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 640.774,46 zł i była realizowana w  latach 2009 – 2011.   

W roku 2009 wykonano projekt budowlany i studium wykonalności za kwotę 39.040,00 zł, w 

roku 2010 zakupiono wyposażenie  obejmujące sprzęt rehabilitacyjno - medyczny za kwotę 

205.602,50 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 2.780,00 zł, w 2011 roku wykonano roboty 

budowlane,  instalacyjne i wykończeniowe, nadzór inwestorski, wykonano szyld promocyjny 

projektu oraz sporządzono świadectwa energetyczne budynku  na łączną kwotę 393.351,96 zł. 
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Zakres rzeczowy robót  obejmował modernizację i przebudowę pomieszczeń i łazienek, 

dobudowę szybu i montaż dużej windy osobowej do transportu osób leżących, zakup i montaż 

bramy wjazdowej.  

Po zrealizowaniu  inwestycji zwiększyła się liczba miejsc w placówce  z 35 do 40. 

 

4) „Bądźmy Razem” 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność  

Projekt został wprowadzony do budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok uchwałą Rady 

Powiatu Kaliskiego Nr XII/121/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Kaliskiego na 2011 rok, po uzyskaniu informacji od WUP w Poznaniu o dofinansowaniu 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

W budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 305.007 zł, w tym ze środków  

budżetu UE -  275.831 zł,  środków  budżetu państwa - 14.603 zł, środków własnych  Powiatu 

-  14.573 zł.  

Ponadto w planie finansowym PFRON zaplanowano środki w wysokości 19.500 zł. Łączny 

planowany koszt  zadania -  324.507 zł.   Zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011.   

Plan oraz wykonanie projektu przedstawiało się następująco:  

Pełen koszt zadania wyniósł  295.768,43 zł, tj. 91,14 % i został sfinansowany ze środków UE 

– 248.537,56 zł, środków z  budżetu państwa – 13.157,87 zł, środków własnych Powiatu w 

kwocie 14.573,00 zł, środków PFRON – 19.500,00 zł. 

Wydatki  obejmowały  wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla kadry zarządzającej projektem 

oraz koordynatora projektu – 72.899,90 zł, wypłatę świadczeń na kontynuację nauki 

wychowanków rodzin zastępczych – 14.573,00 zł, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych i głuchoniemych – 34.050,00 zł, zakupy materiałów biurowych, 

mebli, licencji, materiałów biurowych, papieru i tonerów – 8.992,67 zł, bieżące utrzymanie 

biura projektu – 5.978,23 zł, organizacja konferencji nt. projektu – 4.753,31 zł, utrzymanie 

strony internetowej – 1.200,00 zł, tłumaczenia z języka migowego – 840,00 zł, kursy dla 

beneficjentów – 152.481,32 zł.  

Projekt skierowany był do 40 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych, 10 

usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych  oraz  10 osób głuchoniemych.    
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5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – 

Roboty termomodernizacyjne i budowlane budynku  skrzydła wschodniego Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu” 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe  

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości  880.982 zł, 

w tym środki własne Powiatu – 688.055 zł oraz środki z budżetu UE – 192.927 zł w ramach 

dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013.  

W ciągu roku uchwałą Nr V/42/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.01.2011 w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok udział środków własnych został zwiększony 

o kwotę 3.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Uchwałą Nr IX/100/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok rozszerzono zakres wykonywanych robót, w tym w 

ramach środków własnych Powiatu  o docieplenie dachu i stropu, wymianę stolarki, roboty 

instalacyjne, roboty budowlane, nadzór inwestorski i aktualizację dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej,  natomiast w ramach środków z budżetu UE rozszerzono zakres o docieplenie 

dachu i stropu, wymianę stolarki oraz roboty instalacyjne.  

Powiat Kaliski wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.11.2012 r. ze 

względu na konieczność wykonania procedur przetargowych na roboty.  

W związku z powyższym uchwałą  Nr XIV/149/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

10.11.2011 roku  wydatki na zadanie zostały zmniejszone o kwotę 875.982 zł do kwoty 8.000 

zł, w tym udział środków UE o kwotę 192.927 zł i udział środków własnych o kwotę 683.055 

zł.   

Planowane wydatki na 2011 rok  w wysokości 8.000 zł na aktualizację dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej zadania nie zostały wykonane.  

 

6) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego – 

Utworzenie Regionalnego Centrum Doradczo – Informacyjnego Odnawialnych Źródeł 

Energii w Liskowie – Etap II” 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  
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Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości 277.646 zł, 

stanowiącej środki własne  Powiatu na roboty związane z montażem masztu, turbiny 

wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych.   

W związku z przesunięciem realizacji robót budowlanych i instalacyjnych z roku 2010 na rok 

2011 i aktualizacją harmonogramu, uchwałą Nr IX/100/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

26.05.2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok zwiększono wydatki o 

kwotę 1.104.208 zł, w tym środki  własne o kwotę 599.523 zł oraz środki z budżetu UE o 

kwotę 504.685 zł. W związku z powyższym rozszerzono zakres rzeczowy o roboty 

instalacyjne w budynku dydaktycznym wraz ze zmianą technologii kotłowni, roboty 

budowlane i instalacyjne,  nadzór inwestorski, aktualizację dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

Powiat Kaliski wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30.11.2012 r. ze 

względu na konieczność wykonania procedur przetargowych na roboty.  

W związku z powyższym uchwałą Nr XIV/149/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

10.11.2011 roku  wydatki na zadanie zostały zmniejszono o kwotę 1.377.549 zł, w tym udział 

środków UE o kwotę 504.685 zł i udział środków własnych o kwotę 872.864 zł.   

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w latach 2009-2012.   

Planowane wydatki na 2011 rok  w wysokości 4.305 zł na aktualizację dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej zadania zostały wykonane w 100%.  

 

7) „Funkcjonowanie w Powiecie Kaliskim Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich”  
 

Dział 750 – Administracja publiczna  

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości 144.000 zł, 

po przyznaniu dotacji celowej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  na pokrycie 

kosztów funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na terenie Powiatu 

Kaliskiego.   
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Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w 2011 roku, a finansowany 

ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 

131.040 zł (91%) oraz budżetu państwa w wysokości 12.960 zł ( 9%).  

W związku ze zmianą warunków umowy uchwałą Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu Kaliskiego 

z dnia 19.04.2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 dokonano 

zmniejszenia wydatków rzeczowych o kwotę 17.100 zł celem zwiększenia wynagrodzeń i 

pochodnych od wynagrodzeń pracowników.  

Ponadto uchwałą Nr VX/168/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.12.2011 r.  w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 dokonano zmniejszenia wydatków na delegacje  

o kwotę 1.400 zł celem zwiększenia wynagrodzeń pracowników.  

Planowane wydatki w wysokości  144.000 zł   zostały wykonane w kwocie  142.154,86 zł, tj.  

98,72 %, w tym  ze środków UE – 129.360,88 zł, tj. 98,72%, ze środków budżetu państwa  – 

12.793,98 zł, tj. 98,72 % planu.   

Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi – 

138.095,55 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu, w tym 

zakup artykułów biurowych, delegacje, zakup papieru ksero  i tonerów – 4.059,31 zł.  

 

8) „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic 

 i uczniów z gminy Lisków” 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok w wysokości 191.971 zł. 

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie w latach 2010 – 2012, w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, całkowita wartość zadania wynosi  418.022 

zł. 

Uchwałą Nr VII/76/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17.03.2011r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  zwiększono wydatki w 2011 roku o kwotę 147.485 

zł ze środków z budżetu UE  w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.  

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia stażystów, umowy cywilno-prawne kadry 

zarządzającej projektem, składki od umów cywilno– prawnych, zakup podręczników, 

słowników i notatników, druk skryptu oraz koszt audytu.       

Ponadto uchwałą Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19.04.2011r. w  sprawie 

budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę  2.567 zł, która 
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stanowiła środki niewykonane w 2010 roku. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia 

kadry zarządzającej oraz na zakup materiałów cateringowych zgodnie z założeniami projektu.    

Planowane wydatki na 2011 rok  w wysokości 342.023 zł zostały wykonane w kwocie 

325.287,04 zł, tj. 95,11 % i obejmowały wynagrodzenia i pochodne  specjalistów, kierownika 

projektu, asystentów oraz osób prowadzących zajęcia – 234.170,68 zł, świadczenia pieniężne 

dla uczniów odbywających praktyki – 66.690,00 zł,  zakup notatników elektronicznych oraz 

materiałów cateringowych – 1.044,00 zł, zakup słowników oraz  podręczników  – 21.458,13 

zł, druk skryptu –  1.924,23 zł. 

Ponadto powiat wniósł w realizację projektu wkład niepieniężny w wysokości 56.183,43 zł 

obejmujący wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt, a także koszty ponoszone 

przez szkołę na opłaty za gaz, energię, telefony, wodę i ścieki, w związku z udostępnieniem 

pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji projektu. 

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było błędnym podaniem numeru rachunku 

przez uczennicę odbywającą praktyki oraz niezakończeniem prac nad opracowaniem auditu 

wewnętrznego i certyfikującego, które zostaną zrealizowane w 2012 roku. 

Na koniec roku 2011 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.710 zł z tytułu  

dokonania  przez bank w dniu 30.12.2011 r. zwrotu  świadczenia za praktyki.     

 

9) „Zawsze na właściwym torze – edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkól im. 

Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ” 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu uchwałą Nr VII/76/2011 Rady Powiatu 

Kaliskiego z dnia 17.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  

w wysokości 302.132 zł.  Przyjęte do planu wydatki stanowią udział środków budżetu UE – 

294.586 zł (85%),  udział środków z  budżetu państwa  – 7.546 zł (2,18%).  Udział własny 

Powiatu stanowi wkład niepieniężny w wysokości 31.525 zł (12,82%).  

Całkowita wartość zadania wynosi 428.659 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w 

Opatówku w latach 2011 – 2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

W ciągu roku budżetowego uchwałą Nr X/105/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.06.2011 roku  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok dokonano 

przeniesienia wydatków między paragrafami w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na 

przeprowadzenie zajęć z języków obcych, zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 

30.106 zł, a zwiększono usługi pozostałe o kwotę 30.106 zł.   
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Planowane na 2011 rok wydatki w wysokości 302.132 zł na realizację projektu zostały 

wykonane w kwocie 203.743,38 zł, tj. 67,44 %.  

Wydatki zrealizowano ze środków budżetu państwa  w wysokości 5.094,77 zł, tj. 67,52% 

planu oraz środków budżetu UE w wysokości 198.648,61 zł, tj. 67,43% planu.  

Powiat wniósł w realizację  projektu wkład niepieniężny w wysokości 31.518,64 zł 

obejmujący wynagrodzenia i pochodne  osób realizujących projekt, a także koszty ponoszone 

przez szkołę na opłaty za gaz, energię, telefony, wodę i ścieki, w związku z udostępnieniem 

pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji projektu. 

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne osób zarządzających projektem oraz osób 

prowadzących zajęcia – 116.331,26 zł, zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, 

aparatu fotograficznego, tabliczek do oznakowania, stojaka, notatników elektronicznych dla 

uczniów – 4.478,56 zł, zakup słowników językowych, podręczników do zajęć dydaktycznych, 

zestawów ślusarskich i matematycznych, komputera dla osób niepełnosprawnych, sztalug do 

zawodu architekta krajobrazu -  60.980,81 zł, druk ulotek i plakatów, projektowanie strony 

internetowej, prowadzenie zajęć języków obcych oraz zakup normy ISO – 21.952,75 zł. 

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji 

projektu.  

 

10) „Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu 

Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego”  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości 443.239 zł.   

Przyjęte do planu wydatki obejmują udział środków budżetu UE (85%), udział środków 

własnych  stanowi wkład niepieniężny (15%). 

Całkowita wartość projektu wynosi  979.023zł.  Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w 

Kaliszu w latach 2010 – 2012  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Uchwałą Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17.02.2011 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  zwiększono wydatki  z budżetu UE o kwotę 

274.357 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2010 roku kwoty dotacji.   Wydatki 

przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, wykładowców, specjalistów, 

personelu zarządzającego projektem, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, druk 
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materiałów szkoleniowych,  koszt przeprowadzenia egzaminów i certyfikaty, usługi, 

organizację konferencji, delegacje i promocję projektu.     

Ponadto uchwałą nr IX/100/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26.05.2011 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  dokonano przeniesienia wydatków między 

paragrafami w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na przeprowadzenie zajęć z języków 

obcych, zmniejszono wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zajęć o kwotę 235.280 zł, a 

zwiększono wydatki na zlecenie usługi na prowadzenie zajęć przez szkoły i ośrodki 

szkoleniowe o kwotę 235.280 zł.   

Planowane wydatki na 2011 rok  w wysokości  717.596 zł na realizację zadania zostały 

wykonane w ramach środków budżetu UE w kwocie 83.604,79 zł, tj. 11,65 %. 

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry zarządzającej 

projektem – 79.205,52 zł,  zakup usług cateringowych – 3.571,15 zł oraz na zakup tonerów do 

drukarki – 828,12 zł.  

Powiat wniósł w realizację  projektu wkład niepieniężny w kwocie 90.232,06 zł z tyt. 

wynajmu sal lekcyjnych. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było  przyjętym 

systemem rozliczeń zajęć oraz opóźnieniami w przekazywaniu transz dofinansowania przez 

Lidera projektu Powiat Ostrowskiego.  W związku z powyższym część założonych zadań na 

rok 2011 zostanie przeniesiona do planu wydatków 2012 roku.  

Na koniec roku 2011 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.661,78 zł w 

związku z przeprowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, szkoleniami w ramach projektu oraz 

na wypłatę  wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry zarządzającej projektem, których termin 

płatności  przypadał w m-cu  I/2012. 

 

11) „Akademia Zarządzania Nowoczesnym i Przyjaznym Urzędem” 

Dział 750 – Administracja publiczna   

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  

Zadanie zostało przyjęte do realizacji uchwałą Nr III/28/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

29.12.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  w wysokości 1.534 zł.  

Przyjęte do planu wydatki stanowią udział środków budżetu UE. Udział środków powiatu 

stanowi wkład niepieniężny 3.900 zł i obejmuje wynagrodzenie specjalistów oraz 

udostępnienie sali na szkolenia. 

Całkowita wartość zadania wynosi  3.042 zł.  Zadanie realizowane jest przez Starostwo 

Powiatowe w Kaliszu  w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.   
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Planowane wydatki w wysokości  1.534 zł na zostały wykonane w kwocie 612,36 zł, tj. 39,92 

% wydatki poniesiono ze środków własnych.  Wykonane wydatki obejmowały koszty zakupu 

papieru ksero niezbędnego do realizacji projektu.    

Powiat wniósł w realizację  projektu  wyższy niż planowano  wkład niepieniężny, tj. w 

wysokości  5.179,72 zł na  wypłaty wynagrodzeń  i udostępnienie sali na szkolenia.  

Wykonanie wydatków było uzależnione od terminów oferowanych szkoleń, w których 

uczestniczyli  pracownicy Starostwa.  

 

12) „Chcemy być sobą” 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność  

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu uchwałą Nr XIII/145/2011 Rady Powiatu 

Kaliskiego z dnia 13.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  

w wysokości 64.067 zł.  

Przyjęte do planu wydatki stanowią udział środków budżetu UE – 54.457 zł (85%),  udział 

środków z  budżetu państwa – 9.610 zł (15%).  Liderem projektu jest Powiat Ostrowski, 

całkowita wartość projektu wynosi  365.987 zł.  

Projekt  realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie w latach 2011 – 2013  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    

W ciągu roku budżetowego uchwałą Nr XV/168/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 

27.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok, dokonano zmiany 

klasyfikacji budżetowej w celu dostosowaniu  do klasyfikacji przyjętej przez Lidera projektu. 

Ponadto zgodnie z zawartym w dniu 14.11.2011r. aneksem do umowy  dokonano zmiany 

zakresu rzeczowego projektu polegającego na zmniejszeniu w 2011 r. wydatków  na umowę 

zlecenie wraz pochodnymi  instruktora pracowni fotograficznej w kwocie  20.087 zł  i 

przeniesieniu ich na lata 2012-2013, natomiast zwiększono wydatki na tablice informacyjne i 

badania specjalistyczne pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie  o 

kwotę 20.087 zł.        

Planowane wydatki  na 2011 rok w wysokości 64.067 zł zostały zrealizowane w kwocie 

56.153,00 zł, tj. 87,65 % planu.  Zadanie sfinansowano  ze środków UE  w kwocie 47.730,03 

zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 8.422,97 zł. 

W ramach wydatków wypłacono umowy zlecenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. 

rozliczeń i sprawozdawczości wraz z pochodnymi – 7.200,00 zł, zakupiono sprzęt do 

pracowni fotograficznej – 28.388,00 zł, meble biurowe – 6.240,00 zł, specjalistyczne usługi 
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medyczne dla pensjonariuszy – 9.000,00 zł, zakupiono urządzenie laserowe wielofunkcyjne – 

4.250,00 zł oraz usługi na wykonaniem tablic informacyjnych – 1.075,00 zł.      

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było zmianą harmonogramu projektu przez 

lidera projektu oraz oszczędnościami wskutek wybrania najkorzystniejszej oferty.    

 

13) „Wymiana doświadczeń naukowych nauczycieli odpowiedzialnych za wprowadzenie 

nowej reformy edukacyjnej”  

W dziale 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe   

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu uchwałą Nr V/42/2011 Rady Powiatu 

Kaliskiego z dnia 27.01.2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok  

w wysokości 60.345 zł.    

Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół w Opatówku w roku 2011 w ramach Programu 

Leonardo da Vinci.  Wydatki były w 100% sfinansowane ze środków UE.  

Planowane wydatki w wysokości 60.345 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.115,37 zł, tj. 

97,96%  planu. Zadanie zostało  sfinansowane  w całości  ze środków UE.  

Wykonane wydatki obejmowały wynagrodzenia za przygotowanie kulturowo – językowe 

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.521,77 zł,  zakup tonerów i tuszy, ponadto 

zorganizowano pobyt 8 beneficjentów projektu w Holandii – 55.593,60 zł.  

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku  Nr 10. 

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW 

PROJEKTÓW, ZADAŃ ORAZ UMÓW ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ 

PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2011 - 2021     

Powiat Kaliski na dzień 31 grudnia 2011 roku  realizował 7 projektów wieloletnich  oraz  1 

umowę wieloletnią  o prognozowanych  łącznych nakładach finansowych w wysokości 

24.062.658 zł.  

Na dzień 1 stycznia 2011 roku były  zaplanowane 4 projekty oraz 1 umowa wieloletnia  o 

łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.324.538 zł. W ciągu roku budżetowego  

nakłady zostały zwiększone o kwotę 3.738.075 zł, w tym: 

1) wprowadzono nowe projekty o łącznych nakładach 3.656.357 zł, w tym: 
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 „Zawsze na właściwym torze – edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkół im. 

Stanisława Mikołajczyka w Opatówku” do limitu wydatku lat 2011-2012 o łącznych 

nakładach w wysokości 428.659 zł,  

 „Chcemy być sobą” do limitu wydatku lat 2011-2013 o łącznych nakładach w 

wysokości 365.987 zł,  

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego” do 

limitu wydatku lat 2009-2012 o łącznych nakładach w wysokości 2.861.711 zł, w tym 

na zadania: 

- „Roboty termomodernizacyjne i budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu” o łącznych nakładach 888.982 zł,  

- „Utworzenie Regionalnego Centrum Informacyjno - Doradczego Odnawialnych 

Źródeł Energii w Liskowie – Etap II” o łącznych nakładach 1.972.729 zł,   

2) uwzględniono wydatki zabezpieczone na dodatkowe roboty oraz wzrost stawki podatku 

VAT w wysokości 81.718 zł, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie roku 

2011 na projekt pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – 

Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)”.  

 

Projekty, zadania  i umowy wieloletnie w okresie od początku realizacji do końca 2011 roku 

zostały wykonane w kwocie 13.450.378,07 zł, tj. 55,90 % planu. 

Przebieg realizacji  przedstawia się następująco: 

W zakresie wydatków majątkowych: 

1. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), 

nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)”  

Projekt  jest  realizowany  w ramach WRPO na lata  2007-2013  i obejmuje lata  2008 do 

2012.  

W trakcie roku łączne nakłady na projekt zostały zwiększone o kwotę  81.718 zł  do kwoty 

18.576.214 zł w wyniku uwzględnienia  wydatków na dodatkowe roboty i wzrost stawki 

podatku VAT w 2011 roku.    

Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączne nakłady finansowe zostały wykonane w kwocie 

11.704.578,21 zł,  tj. 63,01%.   

Planowany po zmianach limit wydatków roku 2011 w wysokości 5.173.584 zł został 

wykonany w kwocie 5.145.314,99 zł, co stanowi 99,45%. 

Limit wydatków roku 2012 wynosi 5.938.976 zł. 
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Na realizację projektu zawarta została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na 

wykonanie robót budowlanych.  

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zakończenie realizacji 

projektu przewidziane jest na czerwiec 2012 r.  
 

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego” –  

Projekt  jest  realizowany  w ramach WRPO  2007-2013 i  obejmuje lata 2009-2012.  

Na dzień 31 grudnia 2011r. łączne nakłady finansowe na realizację projektu zostały 

wykonane w wysokości 593.055,00 zł, tj. 20,72% planu.  

W ramach projektu realizowane są dwa zadania: 

1) Roboty termomodernizacyjne i budowlane budynku skrzydła wschodniego Starostwa 

Powiatowego w Kaliszu  - o  

Łączne  nakładach finansowe  planowane w wysokości 888.982 zł  do końca roku 2011 

nie zostały wykonane.   

Planowany po zmianach limit  wydatków roku 2011 w wysokości 8.000 zł na wykonanie 

aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej  nie został wykonany.  

Limit wydatków roku 2012 wynosi  880.982 zł. 

Do końca roku  2011 nie zostały zawarte umowy na realizację niniejszego zadania.  

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zakończenie realizacji 

zadania przewiduje jest w m-cu listopadzie 2012 r. 

2) Utworzenie Regionalnego Centrum Doradczo – Informacyjnego Odnawialnych Źródeł 

Energii w Liskowie – Etap II   

Łączne nakłady finansowe planowane w wysokości 1.972.729 zł   do końca roku 2011 

zostały wykonane w kwocie 593.055,00 zł, tj. 30,06%  i obejmowały realizację I etapu 

polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych przy 

Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie.   

Planowany po zmianach limit  wydatków roku 2011 w wysokości 4.305 zł na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej  II etapu zadania został wykonany w 100%.  

Limit wydatków roku 2012 wynosi  1.379.854 zł. 

Do końca roku budżetowego 2011 nie zostały zawarte umowy na realizację  II etapu.  

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zakończenie realizacji 

zadania przewiduje jest w m-cu listopadzie 2012 r.  

W zakresie wydatków bieżących: 

1.„Akademia Zarządzania Nowoczesnym i Przyjaznym Urzędem” –  
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Łączne nakłady i limity wydatków na projekt w roku budżetowym 2011 nie uległy zmianie.  

Łączne  nakłady finansowe w wysokości 3.042 zł na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały 

wykonane w kwocie 769,76 zł, tj. 25,3%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2012 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Planowany limit wydatków roku 2011 w wysokości 1.534 zł na koniec 2011 roku został 

wykonany w kwocie 612,36 zł. 

Limit wydatków roku 2012 wynosi 40 zł. 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu do 29 lutego 2012 r.  

 

2.„Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu 

Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego”   

Realizację projektu zaplanowano na lata 2010 - 2012 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  

W okresie roku budżetowego 2011 dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu tj. 

wydatki zaplanowane w budżecie 2010 roku i nie wykonane w kwocie 274.357 zł zostały 

przeniesione do limitu wydatków 2011 roku.  

 Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w wysokości  979.023 zł nie uległy zmianie 

i na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane w kwocie 231.249,72 zł tj. 23,62%.  

Planowany po zmianach limit wydatków roku 2011 w wysokości 717.596 zł na koniec roku 

2011 został wykonany w kwocie 83.604,79 zł, tj. 11,65%.  

Limit wydatków roku 2012 wynosi 113.782 zł. 

Do końca 2011 roku zawarte zostały na realizację projektu umowy cywilno – prawne na 

obsługę i projektu oraz za prowadzenie przez osoby fizyczne i osoby prawne zajęć/wykładów, 

zakup materiałów i wyposażenia i na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu do 31 grudnia 2012 r.  

 

3. „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i 

uczniów z gminy Lisków”  

Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2012 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  

W okresie roku budżetowego dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu tj. wydatki 

zaplanowane w budżecie 2010 roku i nie wykonane w kwocie 150.052 zł zostały przeniesione 

do limitu wydatków 2011 roku.   

Łączne nakłady finansowe w wysokości 418.022 zł nie uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 

2011r. zostały wykonane w kwocie 380.907,34 zł tj. 91,12%.  
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Planowany po zmianach limit wydatków roku 2011 w wysokości 342.023 zł na koniec roku 

budżetowego 2011 został wykonany w kwocie 325.287,04 zł tj. 95,11%.  

Limit wydatków dla roku 2012  wynosi  20.379 zł. 

Do końca roku 2011 na realizację projektu zawarte zostały umowy z uczniami, opiekunami,  

umowy cywilno – prawne na obsługę projektu i  prowadzenie zajęć,  umowy na zakup 

pomocy naukowych i dydaktycznych  oraz materiałów i wyposażenia. 

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie do 28 lutego 2012 r.  

 

4. „Zawsze na właściwym torze – edukacyjny sukces uczniów Zespołu Szkól im. 

Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”  

Realizację projektu zaplanowano na lata 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w roku 2011.   

Łączne nakłady finansowe w kwocie 428.659 zł  zostały wykonane w wysokości  203.743,38 

zł, tj. 47,53%.  

Planowany limit wydatków roku 2011 w wysokości 302.132 zł na koniec roku 2011 został 

wykonany w kwocie 203.743,38 zł, tj. 67,44%. 

Limit wydatków dla roku 2012 wynosi 126.527 zł. 

Do końca 2011 r. na realizację projektu zawarte zostały umowy cywilno – prawne na obsługę 

projektu, na prowadzenie zajęć/wykładów, umowy na zakup materiałów i wyposażenia do 

obsługi projektu i na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.  

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Opatówku do 31 grudnia 2012r.  

 

5. „Chcemy być sobą”  

Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w roku 2011 r. Realizację projektu 

zaplanowano na lata 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w wysokości 365.987 zł  zostały wykonane 

w kwocie 56.153,00 zł, tj. 15,34%.  

Planowany limit wydatków roku 2011 w wysokości 64.067 zł został zrealizowany w kwocie 

56.153,00 zł, tj. 87,65 % planu.  

Limit wydatków dla  roku 2012 wynosi  207.320 zł 

Limit wydatków dla  roku 2012 wynosi  94.600 zł 

Projekt realizowany jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie do dnia  

30 września 2013r. zgodnie z umową partnerską zawarta z Powiatem Ostrowskim. 

   

6. „Dostawa tablic rejestracyjnych” 
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Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na realizację umowy nie uległy zmianie w 

trakcie  2011 roku.  

Umowa z Firmą PHU „Libra” została zawarta w dniu 4 maja 2010 r. na dostawę tablic 

rejestracyjnych o wartości  430.000 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączne nakłady finansowe  planowane w wysokości 430.000 zł 

zostały wykonane na kwotę 279.921,66 zł, tj. 65,10 %.  

Planowany limit wydatków dla roku 2011 w wysokości 220.000 zł na koniec roku 2011 został 

wykonany w kwocie 160.320,93 zł, tj. 72,87%.  

Limit wydatków dla roku 2012 wynosi  80.000 zł. 

Umowa będzie realizowana do dnia 30 kwietnia 2012 r.   

 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku  Nr 11. 

 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO  

 
Przychody - planowane w wysokości 6.372.699 zł wykonano w kwocie 7.555.567,22 zł tj. 

118.56%.   

Przychody stanowiły: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.520.092,00 zł,  nadwyżka z 

2010 r. w wysokości 1.782.795,22 zł   oraz   kredyt bankowy w kwocie 4.252.680 zł na 

zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4594P (Koźminek – 

Morawin – Goliszew), nr 4586P (Goliszew – Zbiersk)”.    

 

Rozchody - planowane w wysokości  585.347 zł wykonano w 100 % i przeznaczono na  

spłaty rat kredytów bankowych  i pożyczki, w tym: 

- 275.000 zł od kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 1.500.000 zł, którego 

spłata jest planowana w okresie 5 lat tj. od 2006 do 2011 roku,  z czego do dnia  

31 grudnia 2011 roku spłacono 1.500.000 zł,   do spłaty pozostało  0,00 zł, 

- 240.000 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 1.200.000 zł, którego 

spłata jest planowana w okresie 5 lat tj. od 2010 do 2015 roku,  z czego do dnia  

31 grudnia 2011 roku spłacono 280.000 zł,   do spłaty pozostało  920.000 zł, 

- 34.908 zł od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w wysokości 120.000 zł, której spłata 

planowana jest w okresie 3 lat, tj. od 2010 do 2012 roku, z czego do dnia 31 grudnia 2011 

roku spłacono  69.816  zł, do spłaty pozostało 50.184 zł, 
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- 35.439 zł od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 4.252.680 zł, którego 

spłata jest planowana w okresie 10 lat tj. od 2011 do 2021 roku,  z czego do dnia  

31 grudnia 2011 roku spłacono 35.439 zł,   do spłaty pozostało  4.217.241 zł. 

Źródłem finansowania rozchodów były środki własne Powiatu. 
 

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 8. 

 

Podsumowanie wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2011 rok  

 

Planowane dochody po zmianach  w wysokości 44.968.782 zł  zostały wykonane  w kwocie    

41.775.313,57 zł,  stanowiło 92,90 % planu. 

W stosunku do dochodów uchwalonych na 2011 rok w uchwale budżetowej  w wysokości  

38.062.279 zł  plan  dochodów  został zwiększony   per  saldo   o  kwotę  6.906.503 zł  do  

kwoty  44.968.782 zł.   

W wyniku podejmowanych działań uzyskano w trakcie roku budżetowego dodatkowe 

dochody na sfinansowanie lub dofinansowanie różnych zadań Powiatu, m.in. z dotacji, 

pomocy finansowej, środków  na projekty unijne.   Źródłem zwiększonych dochodów były: 

 dotacje celowe z budżetu państwa  – 1.341.266 zł z przeznaczeniem na zadanie 

inwestycyjne – Przebudowę drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Godziesze Małe 

Wola Droszewska, na nadzór budowlany, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród 

jubileuszowych pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, na komisje egzaminacyjne powołane w sprawie awansów zawodowych 

nauczycieli, na zadania z zakresu pomocy społecznej i dodatki dla pracowników 

wykonujących pracę socjalną w terenie,  

 dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – 403.509 zł na utrzymanie dzieci, które 

decyzją sądu zostały skierowane do Domu Dziecka w Liskowie i Rodzinnego Domu 

Dziecka w Brzezinach  oraz umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Kaliskiego, na realizację programów „Kompleksowy program rozwoju 

szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego”  i „Chcemy być 

sobą”  oraz na  remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,   

 dotacje celowe ze źródeł pozabudżetowych – 196.112 zł  w tym od WFOŚiGW w 

Poznaniu na zadanie „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów 

uszkodzonych w wyniku  nawałnicy” – 188.356 zł,  od ARiMR w Warszawie  na wypłaty 

ekwiwalentów za zalesianie gruntów  – 7.756 zł, 
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 środki  na współfinansowanie projektów pozyskane z UE  – 6.115.053 zł na inwestycje 

drogowe, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwestycje  i bieżące 

zadania w placówkach pomocy społecznej, projekty edukacyjne w szkołach. 

Natomiast  zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa i równoważąca – o kwotę 206.983 zł 

oraz  dochody własne  Powiatu – o kwotę 942.454 zł  m.in. z odpłatności za pobyt w DPS w 

Liskowie w związku z mniejszą liczbą pensjonariuszy, z opłat melioracyjnych w związku z 

przekazaniem całej dokumentacji poboru opłat do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,  ze 

sprzedaży mienia Powiatu w związku z rezygnacją  ze sprzedaży Warsztatów Szkolnych przy 

Zespole Szkól Nr 1 w Liskowie, które zostały wydzierżawione.   

Wykonanie dochodów w stosunku do planu po zmianach  było niższe o kwotę  3.193.468,43 

zł i stanowiło 7,1% dochodów.  

Niższe  dochody wykonano m.in. z następujących źródeł: 

 z dotacji i pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 729.608,73 

zł.  Niższe wykonanie dochodów jest związane ze zwrotem  dotacji po rozliczeniu  i 

wykonaniu  zadań na inwestycje  drogowe – kwota 18.015,77 zł,  komisję bezpieczeństwa 

i porządku publicznego – kwota 2.136,33 zł,  utrzymanie dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych –  kwota 69,18 zł, remont dachu w 

MHP w Opatówku – kwota 67.482,24 zł.  Ponadto niższe dochody zrealizowano na 

projekty UE „Chcemy być sobą” – 7.914,00 zł i „Kompleksowy program rozwoju 

szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego” – o kwotę  

633.991,21 zł, co  zostało spowodowane m.in. zmianą harmonogramu projektów i 

przeniesieniem zadań do realizacji w 2012 roku, lider projektów  Powiat Ostrowski  

przekaże niewykonane dochody  w 2012 roku, 

 na projekty współfinansowane ze środków UE – o kwotę 2.697.182,07 zł  w związku z 

trwającymi rozliczeniami i koniecznością zawarcia aneksów, niższymi kosztami po 

przetargu,  przeniesieniem  części zadań do wykonania na 2012 rok,   

 z usług geodezyjnych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego – o kwotę 42.106,40 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,   

 z dotacji na usuwanie azbestu – o kwotę  34.130,39 zł,  ponieważ koszty usunięcia azbestu 

były niższe (faktycznie usunięto mniej azbestu, niż  wstępnie oszacowano), 

 ze sprzedaży drewna wyciętego z pasów dróg –  o kwotę  30.555,56 zł z powodu 

uzyskania niższej ceny, 

 za media  od wynajmujących pomieszczenia Starostwa – o kwotę  38.479,51 zł  w 

związku ze zmianą rozliczania za energię – wynajmujący (WKU) założył własny licznik,  
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 za koncesje i licencje  na transport,  za zajęcie pasa drogowego i z opłaty komunikacyjnej 

– o kwotę  49.706,64  zł  ze względu na mniejszą ilość złożonych  wniosków,  

 za wyżywienie w stołówce szkolnej – o kwotę 9.069,72 zł  z powodu mniejszej ilości 

młodzieży korzystającej z wyżywienia, 

 ze sprzedaży produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach praktycznej nauki zawodu  i 

z organizacji targów rolno-ogrodniczych  – o kwotę  8.468,82 zł, wystąpiły trudności ze 

zbytem warzyw i odbiorcy nieterminowo płacili za zakupione warzywa i za wynajem 

stoisk, 

 z odpłatności za pobyt w DPS w Liskowie – 10.778,96 zł w związku z niższą liczbą 

pensjonariuszy.  

Natomiast wyższe od planowanych  dochody uzyskano m.in. : 

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę  43.906,44 zł, 

 z odsetek od środków na  rachunkach bankowych   – o kwotę  129.880,10 zł,   

 z  tytułu obsługi i pobierania  dochodów do budżetu państwa – o kwotę 11.640,36 zł,  

 w wyniku rozliczeń z budżetem państwa  z udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych i od osób prawnych – o kwotę  144.085,66 zł, 

 z wynajmu pomieszczeń, czynszów i dzierżaw – 17.340,14 zł.   

 

Ponadto uzyskano  nieplanowane dochody w wysokości 69.702,86 zł  m.in. ze zwrotów 

rozliczonych dotacji i odsetek,  nałożenia kary umownej za opóźnienie w realizacji 

przedmiotu umowy, wpłaty za wyrządzoną szkodę. 

 

Po wykonaniu zadań  dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone i 

własne  do Wojewody Wielkopolskiego w wysokości  6.474,98  zł. 

Ponadto dokonano rozliczeń dotacji i pomocy finansowej uzyskanych od jednostek 

samorządu  i po wykonaniu zadań  zwrócono  kwotę  14.616,80 zł. 

Osiągnięte dochody pokryły niezbędne wydatki powiatu związane z przyjętymi zadaniami 

rzeczowymi.  

 

Planowane wydatki po zmianach  w wysokości  50.756.134 zł zostały wykonane w kwocie  

46.230.963,17 zł  co stanowiło 91,08% planu.    

W stosunku do bazowego planu wydatków wynoszącego  41.723.060 zł  w trakcie roku 

budżetowego  plan wydatków został zwiększony  o kwotę  9.033.074  zł.    Źródłem 

finansowania zwiększonych wydatków były:  
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 dochody w wysokości łącznej  – 6.906.503 zł   na realizację zadań określonych w 

decyzjach, zawartych porozumieniach  i umowach,   

 wolne środki i nadwyżka  środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych   –  

2.0120.019 zł,  które zostały przeznaczone na zakup sprzętu drogowego i zadania na 

drogach powiatowych, zwrot niewykorzystanych w roku 2010 środków na projekty UE i 

ochronę środowiska, pomoc finansową dla gmin na OSP,  II etap inwestycji  w Zespole 

Szkół Nr 1 w Liskowie, podwyżki wynagrodzeń, prowizje od kredytu, pokrycie niedoboru 

dochodów w związku z odstąpieniem od sprzedaży mienia w Liskowie, 

 środki ze zmniejszenia spłaty rat  pożyczki  – 6.552,00 zł, które przeznaczono na wydatki  

bieżące. 

Podział  wykonanych  wydatków w budżecie Powiatu oraz procentowy udział  w wydatkach 

ogółem  przedstawia się następująco: 

 zadania na drogach powiatowych   – 16.381.652,47 zł   – 35,43%  wydatków ogółem, 

 zadania oświatowe, w tym funkcjonowanie szkół i internatów, poradni psychologiczno -

pedagogicznej  – 9.841.901,59 zł – 21,28%  wydatków ogółem, 

 administracja, w tym na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, obsługa rady powiatu, 

kwalifikacja wojskowa, promocja  rozliczenie wyborów samorządowych    – 9.488.740,73 

zł   – 20,52%  wydatków ogółem, 

 ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe  zadania w zakresie polityki społecznej,  w 

tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka wsparcia  – 

7.442.085,36 zł – 16,10%  wydatków ogółem, 

 na  zadania z zakresu kultury, w tym funkcjonowanie instytucji kultury  – 976.215,28 zł, – 

2,11%  wydatków ogółem, 

 gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 941.565,96 zł – 2,04%  wydatków 

ogółem, 

 rolnictwo i leśnictwo – 574.730,40 zł  – 1,24%  wydatków ogółem, 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  310.772,31 zł  – 0,67%  wydatków 

ogółem, 

 bezpieczeństwo publiczne  – 124.434,28 zł  – 0,27%  wydatków ogółem, 

 kultura fizyczna i sport  oraz turystyka – 60.438,40 zł – 0,13%  wydatków ogółem, 

 obsługa zadłużenia  – 88.426,39 zł –  0,2%  wydatków ogółem. 
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W 2011 roku  w trakcie realizacji było  13 projektów współfinansowanych ze środków UE i 

budżetu państwa,  z tego zakończono 5 projektów, a uzyskano dofinansowanie na 4 projekty 

w wysokości : 

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu – Dojutrów – 

Zduny na odcinku Kokanin – Zduny” – 3.783.100,81 zł  

2. „Bądźmy razem” – 261.695,43 zł,   

3. „Funkcjonowanie w Powiecie Kaliskim Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” 

– 142.154,86 zł, 

4. „Wymiana doświadczeń naukowych nauczycieli odpowiedzialnych za wprowadzenie 

nowej reformy edukacyjnej” – 59.926,18 zł  

5. „Dostosowanie DPS-u do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i 

modernizację  istniejącego obiektu” –   0 zł ,   

Realizacja pozostałych zadań jest planowana w roku  2012 i 2013.  

 

Z budżetu Powiatu Kaliskiego udzielono dotacji i pomocy finansowej  dla  gmin  Powiatu 

Kaliskiego w  wysokości łącznej  1.327.761 zł   na zadania  obejmujące: 

 budowę lub przebudowę dróg oraz  remonty  – 1.159.761 zł, 

 roboty odwodnieniowe na drogach – 48.000 zł, 

 dofinansowanie działalności  Ochotniczych Straży Pożarnych – 110.000 zł, 

 dofinansowanie zakupu strojów i instrumentów dla orkiestr dętych – 10.000 zł.  

 

Dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przekazano  na nagrody dla  najlepszych 

policjantów  kwotę  6.000 zł. 

Na  organizację wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano stowarzyszeniom dotacje w  

kwocie 18.000 zł.  

W stosunku do planu nie zrealizowano wydatków na kwotę  4.525.170,83 zł ze względu na 

niższe niż planowano koszty wykonanych zadań, oszczędności środków, odstąpienie od 

realizacji zadań,  oraz  przeniesienie części wydatków do realizacji na 2012 rok, w tym m.in. 

 na utrzymanie dróg powiatowych i inwestycje drogowe    –  1.272.518,53 zł, 

 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego obejmującego wynagrodzenia i wydatki 

pochodne  oraz bieżące utrzymanie, zwroty za karty pojazdu   – 653.455,53 zł,   

 diety dla radnych i obsługę rady – 13.942,45 zł,   

 na spłatę odsetek od zaciągniętych  kredytów  i obsługę długu  – 46.626,61 zł,   

 na  zadania oświatowe: na utrzymanie szkół, internatów, stołówki szkolnej, dokształcanie 

nauczycieli, zadanie inwestycyjne,   projekty unijne  – 1.679.766,41 zł,   
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 na pomoc społeczną obejmującą świadczenia dla rodzin zastępczych, utrzymanie 

placówek opiekuńczych, inwestycję w DPS,  projekt unijny     – 298.024,67  zł,   

 na ochronę środowiska – 270.670,69 zł, 

 pozostałe wydatki m.in.: rezerwy, usługi geodezyjne, działalność usługowa, obrona 

cywilna, kultura, turystyka  -  290.165,94 zł,  

 

W budżecie na 2011 rok planowano deficyt budżetowy  w wysokości  5.787.352 zł,  

natomiast osiągnięto deficyt  niższy, tj.  w kwocie  4.455.649,60  zł. 

 

W rozliczeniu finansowym na koniec 2011 roku na rachunku bankowym budżetu Powiatu 

pozostała kwota  2.514.570,62  zł  wolnych środków:   

 z rozliczenia  dochodów i wydatków – 1.331.702,40  zł,   

 z niewykonanych  przychodów ( wolne środki z lat ubiegłych ) – 1.182.868,22 zł. 

 

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne /ujęte w sprawozdaniu Rb – 

28S/  z wykonania planu wydatków budżetowych  w wysokości  1.461.951,39  w tym: 

 kwota 1.327.963,64 zł stanowiła zobowiązanie niewymagalne z tytułu naliczenia 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli  

wraz z wydatkami pochodnymi, z terminem płatności  do końca stycznia 2012 r. i do 

końca marca 2012 r.  

 kwota 133.987,75 zł stanowiła m.in.  odsetki od pożyczki, opłaty za energię,  różne usługi, 

ubezpieczenie mienia -  których terminy płatności przypadały w miesiącu  styczniu 2012 

roku.  

 

Na koniec 2011 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania długoterminowe w 

kwocie  5.187.425 zł   /ujęte w sprawozdaniu Rb-Z/   z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych na inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz pożyczki na inwestycje 

oświatowe. Zobowiązania długoterminowe dotyczyły kredytów bankowych i pożyczki, w 

tym: 

 od kredytów zaciągniętych w latach  2010 - 2011 – 5.137.241 zł, 

 od pożyczki zaciągniętej w 2009 roku – 50.184  zł. 

Na koniec 2011 roku w budżecie Powiatu wystąpiły należności  /ujęte w sprawozdaniu /Rb-

N/ niewymagalne w wysokości 248.414,90 zł oraz należności wymagalne w wysokości  

67.435,43 zł, które  dotyczyły  m.in.  nałożonych grzywien celem przymuszenia do zalesienia, 

kary za kradzież rur spustowych z budynku Starostwa,  opłat czynszowych i za zużycie 
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energii, opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrotów 

udzielonych dotacji, należności z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych, 

niezapłaconych decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłat za pobyt w internatach, wynajem 

placów manewrowych. W celu wyegzekwowania  należności  podjęto działania  polegające 

na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz  kierowaniu spraw do komornika. 

 

Stosownie  do upoważnień zawartych w §  9 i  10 uchwały Nr III/28/2010  Rady Powiatu 

Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Kaliskiego na 2011 rok, 

Zarząd Powiatu Kaliskiego skorzystał  z następujących  upoważnień: 

1) zostały zaciągnięte zobowiązania w wysokości 1.461.951,39 zł z terminem zapłaty w 

2012 roku ( § 10),  

2) został zaciągnięty  kredyt  długoterminowy w wysokości 4.252.680 zł  na  inwestycje 

drogowe ( § 9, pkt 2),  

3) dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy na kwotę  1.320 zł  ( § 12, pkt 3). 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  PLANU DOCHODÓW  BUDŻETU POWIATU 

KALIKSIEGO ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU 

KALISKIEGO ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 

USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT KALISKI ORAZ ZADAŃ 

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYKONYWANYCH 

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 166 – Poz. 1732



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 167 – Poz. 1732



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 168 – Poz. 1732



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR 

PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH 

Z PROWADZENIEMPOWIATOWYCH ZASOBÓW GEODEZYJNYCH 

I KARTOGRAFICZNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU 

POWIATU KALISKIEGO ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 

POWIATU KALISKIEGO ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU 

KALISKIEGO ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  PLANU  WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY 

ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ 

ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2011 ROK  
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, 

PROJEKTÓW, ZADAŃ ORAZ UMÓW  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 449/2012 

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 

2011 ROKU   
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